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Lietuvių delegacija pas prezidentų Trumana

Susauhė Saugumo Taryba
Paryžius ■ (Dena/Afp). Saugumo Tarybos 

pirmininkas britų atstovas Cadoganas an
tradieni sušaukė Saugumo Tarybos posėdį. 
Darbų tvarkoje yra Heiderabado ir Indijos 
santykiai ir siūlymas priimti Bulgariją l 
Jungtines Tautas.

Prieš Bulgarijos priėmimą t Jungtines 
Tautas yra griežtai pasisakiusi JAV neper
seniai Bulgarijai įteiktoje notoje, kurioje 
Bulgarija buvo pavadinta policine valstybe.

„Paraką rėkia laikyti sausą”
New Yorkas (Dena/Reuteris). Preziden

tas Trumanas be rezervų pritarė paskuti-' 
niajai Vakarų valstybių pasiųstai notai, ku
ri pasiųsta Sovietų Sąjungai.

Viename bankete Trumaiias pasakė; „Tai
ka yra svarbesnė, nekaip ar aš būsiu pre
zidentu. Dabar paraką reikia laikyti sau-

pasakė, 
taiką ir 
dėl jos

užsienio

Respublikininkų kandidatas į prezidentus 
Deweys savo rinkiminėje kalboje 
kad Amerika toliau stengsis kurti 
su savo vyriausybe yra vieninga 
vedamos užsienio politikos.

Senatorius Vandenbergas, senato 
reikalų komisijos pirmininkas, pasitaręs su 
vadovaujančiais respublikininkų politikais 
bei kandidatu i prezidentus Deweyu, pa
reiškė, kad visa Amerika yra vieninga dėl 
vyriausybės vedamos užsienio politikos.

Tariasi beveik be pertraukos
Paryžius (Dena). Prancūzijos užsienio 

reikalų ministerijos patalpose turėjo kelis 
pasitarimus Vakarų valstybių užsienio rei
kalų ministerial. Šalia ministerių tame po
sėdyje dalyvavo britų ir amerikiečių am
basadoriai Paryžiuje Harveys ir Caffejys, 
amerikiečių ambasadorius Londone E 
Douglasas ir užsienio klausimų žinovas 
BoNenas. ■■ -

Be to, Paryžuje Quai D’Oorsay rūmuose 
pasėdžiavo vadinamoji bėdos komisija, ku
rią sudaro Amerikos ambasadorius . Lon
done L. Douglasas, britų užsienio reikalų 
ministerijos Vokietijos skyriaus viršinin
kas Strangas ir prancūzų ambasadorius 
Londone Massiglis.

Tebesvarsto Berlyno bylos 
procedūra

Paryžius (Dena/Reuteris). Britų, ameri
kiečių ir prancūzų Berlyno klausimo žino
vai pirmadienio vakare tarėsi, kokią pro
cedūrą pasiūlyti Saugumo Tarybai Berlyno 
klausimu. Diplomatiniai sluogsniai mano, 
kad dar traks keletą dienų, ko; Saugumo 
Taryba imsis tą klausimą svarstyti.

Trijų Vakarų valstybių užsienio reikalų 
ministerial, sutikę su savo žinovų rekomen
dacijomis, bendrai kreipsis l JT generalini 
sekretorių Trygvę Lie ir paprašys kiek ga
lint skubiau perduoti Berlyno klausimą Sau
gumo Tarybai ir jį apsvarstyti.

res-
Respublikos Jėgos laimi

Batavija (Dena/Reuteris). Indonezijos 
publikinė Antaros žinių agentūra informuo
ja, kad respublikos daliniai kovose su suki
lėliais turėjo visą eilę pasisekimų ir dabar 
žygiuoja į Madiuną.

Vienas pulk, leitenantas, kuris neseniai 
buvo atleistas iš vyriausybės kariuomenės 
ir po to buvo perėjęs pas komunistus olan
dų užimtoje Semarango srityje paskelbė 
„tautinio fronto vyriausybę”.

Paskutinę valanda;
Paryžius. Trys Vakarų valstybės trečiadieni 

popiet (teiks JT generaliniam sekreto
riui memorandumą, oficialiai reikalau
damos Berlyno ginčą iškelti Saugumo 
Taryboje. (D/R).

°aryžius. Penki Vakarų Unijos krašto ap
saugos ministerial nutarė steigti nuo
latinę organizaciją, kuri tvarkytų naują 
bendrą Unijos gynybos politiką, šis 
nutarimas padarytas išklausius 5 vals
tybių generalinių štabų viršininkų pra- 

x nešimus. Bendroji politika turi laiduoti 
peukių valstybių saugumą pagal Briu
selio sutarti ir JT chartą. Naujoji orga
nizacija, kuri bus atsakinga penkiems 
ministeriams, tirs taktinius ir techni
nius V. Europos gynimo klausimus. I 
gynybos klausimus |eina ir bendros 
sausumos, oro ir vandens karo jėgų 
vadovybės su nuolatiniu pirmininku su
darymas.

Amerikas Lietuvių Tarybos pastangomis š. m. rugsėjo mėn. 16. d. JAV prezi- s 
dentas priėmė Baltuosiuose Rūmuose, Washingtone, lietuvių de^jaciją. De^gaciją ą 
sudarė ALT Vykd. Komiteto nariai: Leonardas Simutis, pirm., Dr. P. Grigaitis, sekr., sį 
Mikas Vaidyla, iid., visi iš Chicagos, adv. J. Grigalius, vicepirm., iš Bostono, ir 2 
P. Dargis, Politinės Komisijos narys, iš Pittsburgho. j

Delegaciją pristatė prezidentui ją palydėjęs i Baltuosius Rūmus Mr. Joseph S 
Lawrence, Demokratų Partijos Nacionajinio Komiteto narys. ALT pirm. L. S mu- I 
tis tarė įžangos žodį, paaiškindamas ALT siekimus ir šios delegacijos tikslą. Po jo * 
Dr. P. Grigaitis įteikė prezidentui ALT memorandumą, pakartodamas žodžiu jo | 
turinį.

Šiuo memorandumu ALT prašo prezidentą pavesti JAV delegacijai Paryžiuje 
iškelti Jungt. Tautų susirinkime reikalavimą sudaryti specialią komisiją, kuri ištirtų 
Lietuvos ir kt. Pabaltijo kraštų dabartine padėti ir sustabdytų nekaltų gyventojų nai
kinimą. Toliau prašoma JAV vyriausybę viešai pareikšti, kad ji nesutiks pasirašyti 
Europos taikos sutarties, jeigu nebus atstatyta Nepriklausoma Lietuva ir kiti Pa
baltijo kraštai.

Prezidentas Trumanas, atsakydamas 1 Dr. Grigaičio kalbą, pareiškė, kad, susi
tariant dėl galutinės taikos Europoje, turės būti grąžintos laisvės Čekoslovakijai, 
Rumunijai, Vengrijai, Lenkijai ir kt. kraštams; jisai nematąs pagrindo, kodėl turėtų 
būti išskirtos ir Pabaltijo valstybės. Jungt. Amerikos Valstybės dirba, kad būtų pa
siektas toks taikos sprendimas ir nesiliaus stengusios, kad to būtų pasiekta taikingu 
keliu.

ALT delegacija padėkojo prez. Trumanui už jo susirūpinimą tremtinių reika
lais ir pastangas atidaryti jiems duris i ši kraštą. Po to delegaciją prezidentas pa
prašė kartu nusifotografuoti. Audiencija truko 20 minučių, ir visą laiką preziden
tas buvo labai draugiškai nusiteikęs.

Tai jau yra antras pasimatymas su prez. Trumanu Baltuosiuose Rūmuose. Pir
mą kartą lietuvių delegacija lankėsi pas prez. Trumaną 1946 m. spalių mėn. 29 d. 
Šiuo metu prez. Trumanas yra labai užimtas valstybės ir rinkimų reikalais, bet 
vis dėlto jis rado laiko pasimatyti su lietuvių delegacija. ,

Dieną prieš tai ALT Vykd. Komitetas turėjo pasimatymą Washingtone su De
mokratų Nacionalinio Komiteto pirmininku senatoriumi McGrathu, ir jo padėjėju J. 
Lawrence. Sen. McGrathas padarė ta proga viešą pareiškimą dėl Lietuvos, aiškiai 
pasisakydamas už nepriklausomos Lietuvos atstatymą. Jo pareiškimo, taip pat kaip 
ir ALT memorandumo tekstai buvo vietoje išdalyti spaudos reporteriams. Apie šią 
lietuvių audienciją plačiai rašo JAV spauda. * ALT sekretoriatas

KREMLIUI RŪPĖJO LAIMĖTI LAIKĄ
JAV užsienio reikalu ministerijos baltoji knyga atidengia, kaip vyko Ir dėl ko nutrūko derybos

Washingtonas (Dena). Amerikos užsienio 
r.?.ilų ministerija pirmadienį paskelbė 
baltąją knygą, kurioje chronologiškai at
vaizduojami (vykiai, dėl kurių nutrūko 
Maskvos pasitarimai Berlyno klausimu.

Baltojoje knygoje išdėstytos sovietų prie
monės, privedusios prie Berlyno blokados 
ir valiutos reformos sovietų zonoje.

Amerikos nuomone, sovietai derybas vil
kino, tikėdamiesi, kad Berlyno aprūpinimas 
oro keliu pasunkės rudeniui beartėjant, ir 
Vakarų valstybės dėl to pasidarys nuolai
džios.

Baltojoje knygoje nuodugniai atvaizduo
jamas šis „nualsinimo” metodas; joje su
dėtos Vak. valstybių visos slaptos notos ir 
memorandumai Sovietų S-gai ir atvaizduo
jama visa slaptų pasitarimų Kremliuje ei
ga-

Iš to dokumento iškyla aikštėn gal vienas 
(domiausias faktas, kad nuolaidų Vakarams 
daryti labiau buvo linkęs Stalinas, o ne jo 
valdiniai. Pirmojo susitikimo proga-jis pa
sakė, kad sovietai nemaną Vakarų sąjungi
ninkų varyti iš Berlyno, ir suteikė rimtų 
vilčių krizei likviduoti.

Stalino patikinimus niekais pavertė Mo
lotovas ir Sokolovskis, pačiam Stalinui iš
vykus atostogų.

Pasak baltąją knygą, derybų eigos būta 
šiokios:

Rugpiūčio 6. d.: Vakarų ambasadoriai 
Molotovui jteikė sutarties projektą, kuriuo 
siūlyta panaikinti blokadą ir įvesti Berlyne 
ostmarkę 4 kontrolėje. Molotovas davė 
kontrsiūlymą.

Rugpiūčio 12. d. vakariečiai atmetė Mo
lotovo projektą. Bedell Smitho nuomone, 
sovietams rūpėjo tuo projektu išsiaiškinti, 
ar vakariečiai turi „tvirtą ir galutini” pa
grindą deryboms.

Rugpiūčio 17. d. vakariečiai nustato blo
kados atšaukimui rugsėjo 25. d. datą. Mo
lotovas reikalauja valiutos kontrolę palikti 
vien sovietų žinioje.

Rugpiūčio 23. d. Pasitarime Stalinas pa
žada panaikinti transporto į Berlyną su
varžymus ir sutinka, kad valiutą kontro
liuotų 4 valstybės. Duodami nurodymai ka
riniams Vokietijos gubernatoriams.

Norėjo išsprogdinti parlamentą?

Praha (Dena/Reuteris). CJekoąlovakijos 
saugumo policija Aussige, Bohemijoje, už 
tariamą dalyvavimą sąmoksle, kurio tikslas 
buvo išsprogdinti Čekoslovakijos parlamen
tą, suėmė kažkokį Kochą. Jis gavęs nuro
dymą iš amerikiečių kontržvalgybos kari
ninkų padaryti prieš parlamentą bombos 
atentato

Lietuvos 
nacionaline 
M.Mažvydo 
biblioteka.

Rugpiūčio 27. d. patvirtinamos direkty
vos kariniams gubernatoriams. Dėl komu
nikato nesusitariama.

Rugpiūčio 31. d. Pasitarimai techniniais 
klausimais. Berlyne derybos nesiseka.

Rugsėjo 14. d. Vakariečiai prašo Krem
lių Sokolovskiui atkartotinal paaiškinti in
strukciją. •

Rugsėjo 18. d. Molotovas atsako, kad in
strukcijų nesilaiką vakariečių gubernato
riai, o ne Sokolovskis.

Sovietų obstrukcija gali sugriauti J. Tautas 
Bevino atsakymas Višinskiu!

atmetė 
abejo- 
atsisa-

siūlymą 
Višinskis 
apie So-

Paryžius (Dena). D. Britanijoje užsienio 
reikalų ministerio Bevino kalba JT pilnaty
je buvo didelis įvykis.

Bevino kalba iš minutės į minutę darėsi 
vis reikšmingesnė, kada jis pradėjo atsaki
nėti aiškiais ir parinktais argumentais į 
Višinskio kaltinimus.

Pradžioje, kalbėdamas Palestinos klausi
mu ir informacijos laisvės pagrindinių prin
cipų klausimu, Bevinas buvo labai ramus, 
bet pradėjo kaisti, kada jis griežtai 
Lenkijos užsienio reikalų ministerio 
nes dėl Marshallio plano ir sovietų 
kymą priimti į JT Ceiloną, Irlandiją, Trans- 
jordaniją ir Italiją.

Veto teisės jo kraštas iš esmės neatmeta. 
1946 m. New Yorke jis buvo numatęs pa
siūlyti projektą JT chartai pakeisti.

Kada Bevinas prisiminė sovietų elgesį 
Turkijos ir Graikijos klausimu, jis stipriai 
sudavė kumščiu l prelegento pultą, šaltasis 
karas, sušuko Bevinas, yra vedamas sovie
tų, ne Vakarų valstybių. Ir su ironija jis 
pasiūlė, atsakydamas į Višinskio 
sumažinti ginkluotas pajėgas, kad 
nors kartą pateiktų tikras žinias 
vietų Sąjungos apsiginklavimą.

Klausytojų dėmesys pasiekė zenitą, kada 
Bevinas ėmė atsakinėti Į Višinskio pareiš
kimus dėl Vokietijos ir pasakė, kad Sovie
tų Sąjunga Bymeso sutarties projektą dėl 
ilgametės Vokietijos kontrolės atmetė. „O 
dabar tamsta gali atsistoti, tarė kreipdama
sis l Višinskį, ir imti versti kaltinimus 
mums”. Pakeltu balsu Bevinas sušuko: „Jei
gu Sovietų Sąjunga bijo, kad Anglija da
lyvaus bet kokiame sovietų užpuolime, tai jr 
gali nusiraminti. Anglija to niekada neda
rys”. Tuos žodžius sakant Višinskis sėdėjo 
nekrutėdamas su klausomuoju aparatu ant 
galvos. Ir Marshallis klausėsi labai įdėmiai. 
Bevinas prisiminė ir Višinskio kaltinimus. 
J. A. Valstybėms ir pareiškė, kad jie ne
daro jam jokio {spūdžio.

Prieš baigdamas Bevinas Įspėjo sovietus, 
jog jie, besirūpindami kitų teritorijose

Krylovo vežimas Jungtinėse Tautose
Paryžius (Dena). Pirmadienį Jungtinėse ris tik chirurgų pagalba galėtų būti paša- 

Tautose vyko dar bendri debatai. Čekoslo
vakijos užsienio reikalų ministeris Clemen
tis pareiškė, jog teigimas esant tariamą 
„geležinę uždangą” yra daromas imperia
listiniais tikslais. Jau iš pat pradžių J. 
Tautose pasirodė kai kurių jos narių reak
ciniai tikslai. Yra tautų, kurias nenori 
bendradarbiauti, ir tą kaltę meta kitiems. 
Geriausias įrodymas, kaip nėra laikomasi 
JT chartos, yra Graikija, kur Vakarų vals
tybės pademonstravo viešą intervenciją.

Pakistano užsienio reikalų ministeris įs
pėjo, jog Rytai niekada nesutiks su tuo, 
kad būtų sukurta suvereninė žydų valstybė. 
Žydiškos valstybės sukūrimas būtų tik kaip 
pašalinis kūnas Viduriniuose Rytuose, ku-

Australija priims 200.000 DP
Canberra (Dena/Alp). Pagal Aus

tralijos radijo pranešimą sekmadienį, 
dar šiemet, lig metų pabaigos, 10.000 
DP bus suteiktas leidimas emigracijai 
j Australiją.
Australija sutinka iš viso įsileisti 
200.000 DP.

Pirmoji tokia valstybė

Ženeva (Dena/Reuteris). Italija 
nešė, kad ji įstos nariu į IRO. 
būtų pirma tokia valstybė, kuri
klausytų IRO, pati nepriklausydama 
dar Jungtinėms Tautoms.

pra- 
Tai 
pri-

Rugsėjo 22. d. (teikiama nota, kurioje nu
rodoma, kad derybos galėtų būti vedamos 
tik blokadą atšaukus.

Rugsėjo 25. d. Molotovas pareiškia, kad 
sovietai reikalauja visiškos oro susisiekimo 
su Berlynu kontrolės ir kad derybų palai
kymo klausimas priklauso nuo vakariečių, 
jei jie pritars šiam ir kitiems sovietiį rei
kalavimams.

ruošti antpuolį prieš Vakarus, sudarys la
bai keblią padėtj, kurioje Vakarai bus pri
versti rūpintis savo gynyba. „Pakanka gy
venti šitame kvailių rojuje”, pareiškė Bevi
nas. ’

„Jei negalima žengti | priekj pasauline 
baze, kaip tikėjomės, tai turime eiti re
gionaline baze. Turime jungtis su tais, 
su kuriais galime jungtis ir bendradar
biauti. Pasitikėti tais, kurie pasiryžę 
pasitikėti mumis. Iš šitokios labai re- 
gionalios konstrukcijos gali kada nors 
atsirasti ana pasaulinė vyriausybė, ku

rios trokšta žmonija”.
Bevino kalbą visa britų spauda sutiko 

palankiai ir deda pritariamus komentarus.

Amerikoje sudarytas „karo kabinetas"
Washingtonas (Dena/Reuteris). Da

bartinėje Europos krizėje pagrindinis 
Amerikos politikos instrumentas yra sa
votiškas „karo kabinetas”, ši (sto>ga 
vadinasi tautine saugumo taryba, ku
riai prezidentas Trumanas yra pavedęs 
planuoti karines ir diplomatines prie
mones ir jas derinti su valstybės sau

gumo reikalavimais.
Lig šiol vos žymus šios tarybos darbas ne
seniai pasidarė aiškus visuomenei, kai ta
ryba buvo sukviesta posėdžio J Baltuosius 
rūmus, kad aprobuotų naujus Amerikos žy
gius ryšium su padėtim Berlyne ir sude
rintų su dabar galimu panaudoti 
potencialu.

Tautinę saugumo tarybą sudaro: 
nio reikąlų ministeris Marshallis,
apsaugos ministeris Forrestolis ir trys jam 
subordinuoti armijos, karo laivyno ir karo 
aviacijos ministerial. Į tarybą Įeina ir vals
tybės išteklių tyrinėjimo įstaigos pirminin
kas Hillis. Užsienio reikalų viceminsteris 
Lovettas beveik visada dalyvauja posė
džiuose. o dabar pavaduota užsienio reika- 1

kariniu

užsie- 
krašto
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lintas.
Olandijos atstovas pareiškė, kad Olandi

ja nepripažins Saugumo Tarybas kompeten
cijos įsikišti į Indonezijos ginčą. Ji to ne
pripažino ir nepripažins, nors ji praėju
siais metais ir priėmė Indonezijoje taiko
mąją komisiją. Tai yra dėj to, kad tam 
tikri sluogsniai stengiasi išnaudoti visus 
galimus būdus skilimui padaryti tarp Olan
dijos ir Indonezijos respublikas ir įvy
kius taip paveikti, kad Indonezijoje būtų 
sukurtas kraštutiniškas režimas. Olandija 
prasitarė, kad ji visomis priemonėmis ko
vos su užsienio infiltracija, kuri veda l te, 
rorą ir žudynes.

Prancūzijos užsienio reikadų ministerio 
Schumanas pareiškė, kad Prancūzijai pa
grindinė problema yra Europa ir jos rė
muose — Vokietija. Prancūzija negalinti 
pritarti tokios Vokietijos atstatymui, kuri 
galėtų vėl pradėti agresiją.

Bcrlynas apeliuoja | Jungtines Tanias
Berlynas (Dena). Pirmadieni Berlyno ma

gistratas nepaprastam posėdyje priėmė ape
liaciją t Jungtines Tautas, kurioje apgailes
tauja keturių valstybių pasitarimų nutrūki
mą Berlyno klausimu.

Berlyno klausimas perduotas 
Saugumo Tarybai

Paryžius (Dena/Afp). Sovietams sudarius 
sąlygas, kad tiesioginiai pasitarimai Berly
no blokadai spfęsti pasidarė nebeįmanomi, 
Vakarų valstybės buvo priverstos kreiptis | 
JT Saugumo Tarybą, pasilaikydamos sau 
teisę imtis visų priemonių savo pozicijoms 
Berlyne išlaikyti.

Sovietų atsakymo nota buvo Įteikta ati
tinkamose sostinėse rugsėjo 25 d. Tassas 
tos notos turinį paskelbė rugsėjo 26 d. To
je notoje pakartojama Kremliaus pažiūra, 
kad susisiekimo suvaržymas tarp Berlyno 
ir vakarinių Vokietijos zonų yra tiktai sau
gumo priemonė, kad būtų apsaugotas so
vietų okupacinės zonos ūkis nuo dezorga
nizacijos, kurią sukėlė valiutos reforma 
Vakarų Vokietijoje.

Berlyne karinių gubernatorių pasitari, 
tnai dėl to nutrūkę, kad Vakarų valsty
bių kariniai gubernatoriai kilusius nuo
monių skirtumus vėl perdavė | Maskvą 

išsiaiškinti su sovietų vyriausybe.
Gerai informuoti sluogsniai teigia, kad 
Vakarų valstybės savo skunde Saugu- ( 
mo Tarybai, remiasi JT chartos 7 sky
rium, 39 str„ kuris numato ūkinių, po
litinių ir karinių priemonių taikymą 
Saugumo Tarybos sprendimui jgyvendyti, > 
Kadangi Saugumo Tarybos nutarimams 

reikalinga mažiausia 7 tautų balsų, o 7-taa 
balsas kaip tiktai yra Ukrainos, kuri be 
abejonės palaikys Sovietų Sąjungą, Saugu, 
mo Tarybos sprendimas aplamai darosi 
problematinis. Čia priduriama, kad ST nė
ra vienintelė institpcija tam klausimui sprę
sti. Yra dar viena galimybė —‘tą klausima 
perduoti tarptautiniam tribunolui. Be ta 
yra galimybė ST „paruošti siūlymus”, ku
rie būtų pagrindu užmcgšti suinteresuoti 
valstybių naujoms tiesioginėms deryboms.*

Amerikiečių informuoti sluogsniai Berly, 
ne nesitiki greito Berlyno klausimo spren
dimo.

lų ministerį MarshaHį. Taip pat dalyvauja 
ir žvalgybos direktorius HiHenkoeteris, ku
rio organizacijai po karo pabaigos paves
ta koordinuoti visus JAV užjūriu žinių šal
tinius.

Tarybai pavesta sudaryti Amerikos už
sienio politikos gires, atsižvelgiant l 
krašto saugumo reikalavimus. Dažniau
siai derina pažiūras, kurias užsienio 
reikalų ministerija laiko rekomenduoti
nomis, o kariuomenė — tikslingomis. 
Kiekvienoje ministerijoje veikia specia

lios planavimo komisijos.
Vienai komisijai vadovauja užsienio reika
lų ministerijos Rusijos klausimų žinovai 
G. Kennanas, kita dirba gen. Wydemeyero, 
Tolimųjų Rytų žinovo vadovaujama, trečia 
vadovaujama gen. Norstado, žymaus avia
cijos stratego, ir dar vienai vadovauja ad, 
mirolas Strublė.

Svarstant opius klausimus kritiškais’ at
vejais atsiklausiama prezidento nuomonės

Dėl politinės krizės Europoje (i Ame
rikos saugumo (staiga įgyja vis didesnę 

reikšmę.
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Savaitinė politikos apžvalga =JS= TRUMPOS ŽINIOS -------
Berlynas - taip Krimo ir Paryžiaus

„Dėl Berlyno nelenktyniausime” ...
Londone turimomis žiniomis, pereitą sa

vaitę generalisimus Stalinas ne tik gėrėjosi 
švelniu Krimo rudeniu, bet ir intensyviai 
posėdžiavo su savo patarėjais. Neatsitikti
nai tuo laiku Krime viešėjo kitų kraštų 
komunistų vadai, ypač Tito kaimynai — 
Oottwaidas, Paukerė, Dimitrovas. Nesunku 
Įspėti, apie ką jie ten tarėsi — juk sovietų 
politika vis daugiau ir daugiau klimsta i 
balą.

Dar prieš trejus metus generalisimus ga
lėjo džiaugtis šviesiomis ateities perspekty
vomis. Lygiai kaip ir 1939 metų vasaros 
pabaigoje. Tąsyk jo paktas su Hitleriu su
kurstė karą, ir jis jau svajonėse matė, kaip 
jam atsiduoda nukraujavusi Europa. Ta 
svajonė Neišsipildė, bet 1945 m. jis vėl ga
vo vilties. Tų metų naktį iš kovo 22. į 23. 
dieną ame..kiečiai pralaužė Vokiečių Vaka
rų frontą, greit pražygiavo Vakarų Vokie
tiją ir, nekieno nelaikomi, sustojo prie El
bės 160 kilometrų nuo Berlyno, kuri lik 
prieš sovietus gynė wehrmachto likučiai. 
Susidomėjusiems žurnalistams, gen. Eisen- 
howerio štabo viršininkas, dabartinis ame
rikiečių ambasadorius Maskvoje, gen. Wal- 
teris Bedell Smithas pareiškė:

„Mes jokiu būdu nelenktyniausime ' su- 
rusais ... šiuo

momentu turime skubesnių reikalų...” 
Mat, Rooseveltas buvo pažadėjęs Stalinui 
leisti pirmam užimti Berlyną ir Prahą — 
norėjo generalisimusui padaryti malonumą. 
Tuo laiku amerikiečiams atrodė svarbiau už 
tuščią garbę apsaugoti ateinančias kartas 
nuo karo. Taip bent pereitą savaitę Pary
žiuje aiškino Marshatlis. Kad ir kaip būtų- 
— prieš trejus metus amerikiečiai pradėjo 
tokią smarkią demobalizaciją, kad jos ne
galėjo sukontroliuoti ir, suprantama, su
mušė visus tos srities rekordus. Ir britai 
buvo smarkiai nukamuoti. Žodžiu, Stalinui 
atsivėrė vartai į Europą. Kaip toje vokie
čių pasakoje — kepti karveliai patys skrido 
l bumą. Benešąs iš Londono i Prahą va
žiavo per Maskvą, Stalinui nusilenkti va
žiavo ilgasis de Gaullė. Ir britai tikėjosi 
Maskvoje rasti" atramos prieš nepaprastai 
sustiprėjusią Ameriką ...

, *
„Jei dievai nori ką nubausti — vi
sų pirma atima protą”

Stalinui tada pasirodė, kad laukiama va
landa atėjo. Jam tereikia ištiesti ranką — 
ir viskas jo. Ir jis ėmė iki ... paspringo.

Jam tada atrodė, kad tokiu tempu, kokiu 
amerikiečiai atliko demobilizaciją, tokia pat 
sparta kapitalistinį pasaulį ištiks ir ūkinė 
krizė. Juk tai Mantas seniai buvo numatęs! 
Tos valandos belaukdamas jis ėmė vieną 
kraštą po kito. Bet jiems nieko negalėjo 
duoti, tik imti, užtat turi tuose kraštuose 
kovoti su trijų galingų priešų koalicija: 
patriotizmu, ūkininkijos prisirišimu prie 
žemės nuosavybės ir religija. Ir tų kraštų 
komunistais, nieko jiems neduodamas, bet 
iš jų imdamas, jis negali pasitikėti — tai 
įrodo Titas. Jis pakartojo tą pačią klaidą,
kurią tose srityse sykį jau padarė jo są
jungininkas Hitleris. Mes žinome, kad jei 
Reicho fūhreris būtų kitaip elgęsis, jam 
Rytuose daugiau būtų sekęsi. Jis tačiau 
kitaip elgtis negalėjo, nes jam pačiam visiko 
trūko — jis galėjo tik plėšti. Tas pats li
kimas ištiko dar biednes^į Staliną. Nepasise 
kimus viduje — už geležinės uždangos —- 
jis stengėsi išlyginti agresyvia užsienio po-

Argentinoje kurstoma JA Valstybių neapykanta
Buenos Aires (Dena). Argentinos polici

jos vadas Bertoia, tuoj paskelbus apie pla
nuotą atentatą prieš Peroną ir jo žmoną, 
lankėsi Urugvajuje ir tarėsi su valstybės 
prezidentu Berresu ir vidaus reikalų mi- 
nisteriu Zubiria. Manoma, kad Bertoia pra
šė išduoti Amerikos pilietį Griffithsą, ku
ris į tą sąmokslą buvo įpainiotas ir, esą, tą 
sąmokslą organizavęs.

Argentinos vyriausybės laikraštis „Dcmo- 
cratia” teigia, kad Urugvajaus prezidentas 
per pasikalbėjimą Bertolai pareiškė, jog 
jis nepakęs, kad iš Urugvajaus būtų kurs
tomi sąmokslai prie prezidentą Peroną ir 
jo žmoną. Be to, tas laikraštis apkaltino 
Argentinos dvasininkus, esą, jie tiesiogiai 
dalyvavę tame sąmoksle.

Komunistų laikraštis „La Hora”, tą įvy
kį aprašydamas, uždėjo antraštę: „Jenkių 
imperializmo sąmokslas”.

Argentinos policija apie tą sąmokslą pa
teikia nemaža informacijų. Peronas su žmo
na turėję būti nužudyti Amerikos atradimo 
dieną, spalio 12, kada jie išeis iš šventės 
iškilmių. Žudikai turėjo panaudoti automa
tinius ginklus. Kiti sąmokslininkai turėjo 
išžudyti mrnisterius. Dar kiti sąmokslinin
kai turėjo užimti ministerijas.

Argentinos atstovų rūmų posėdyje, kuris 
buvo sušauktas generolui .Peronui Ir jo 
žmonai pagerbti, atstovas Colomas sakė: rinkimų klausimas išspręstas

litika, kuri pradžioje jam žadėjo tiek daug 
pasisekimų. Tačiau jis ją įvykdė taip, kad 
pereitą trečiadienį Bevinas galėjo pareikšti 
žem. rūmuose:

„Vakarų valstybės Berlyno klausimu yra 
visiškai vieningos, jos taip pat visiškai 
sutaria dėl politikos, kurios i reiktų 
griebtis, jei dabartiniai pasitarimai 

būtų nesėkmingi.”
Apie lotynų posakį: „Divide et impera” — 
skaldyk ir viešpatauk — Stalinas, greičiau
siai, nieko nebuvo girdėjęs. Pasekmės: 
Berlynas apžiotas, bet jį visai nukąsti ne
drąsu. Nepasitenkinimas viduje, bendras 
frontas išorėje.

*
„Turime rasti kelią rodančią 
žvaigždę ...

Prieš trejus metus .visi pripažino Rusijos 
specialius interesus Rytų ir Vidurio Euro
poje. Šiandien kandidatas į JAV preziden
tus Thomas E. Deweys kalba savo rinki
kams;

„Jei mes norime nustatyti savo (užsienio 
politikos) kursą ateinantiems metams, 
turime rasti žvaigždę, kuri rodytų mums 
kelią. Tai visai lengva. Mūsų krašto 
šaknys yra ne materialinės, bet mora
linės ir dvasinės ... Ne atsitiktinai 
Jungtinės Valstybės yra viso pasaulio 
vilties žibintas. Mes tikime laisvę mūsų 
kaimynų, tiek kitoje pusėje gatvės, tiek 
kitoje pusėje vandenyno — tą pačią 
laisvę, | kurią patys turime pretenzijų. 
Tačiau gyvename pasaulyje, kuriame 
siaučia tironai. Milijonai šeimų, kurios 
pažinojo laisvę, gyvena nelaimę nešan
čių žingsnių baimėje ir laukia laužimosį 
į duris. Milijonai, kurie dar džiaugiasi 
laisve, bijo, kad kokia nors krizė ar 
kitas pretekstas bus panaudotas tam, 
kad juos pavergus. Milijonai, gal būt, 
dešimtys milijonų — niekas tikslaus ’ 
skaičiaus nežino — turi koncentracijos 

stovyklose ba'dauti ir nusidirbti iki 
mirties ...”

T. E. Deweys žino,, kam kalba. Tokiame 
cowboyu steite, kaip Texasas, viešosios 
nuomonės tyrinėjimas nustatė, kad 86 °/o°/o 
visų paklaustųjų nori, kad amerikiečiai lik
tų Berlyne, net jei tai reikštų karą, tik 
4W/i mano, kąd reikėtų iš Berlyno pasi
traukti, o 10%% neturi savo nuomonės! 
Ką mano Amerika, aišku, ji ginkluojasi, jos 
užsienio reikalų ministeris Marshallis JT 
visuotiniame susirinkime visu rimtumu 
konstantuojo, kad

„sistemingas nesiskaitymas su pagrin
dinėmis, žmonių teisėmis yra tikroji 
daugumos mūsų sunkumų priežastis ... 
mes neatsisakysime principų ...‘nepre
kiausime kitų tautų teisėmis ir laisve.” 

Kitaip sakant, dėl dabartinio įtempimo, 
kuriuo taip skundžiasi 58 (autų atstovai 
Paryžiuje, yra kaltas bolševikinis režimas. 
Deweyo užsienio politikos žvaigždė sako, 
kad visų ląimei reikia tą režimą laisvės 
vardan sunaikinti. Jau šiandien JAV pa- 
ruošties stovyje laiko 13.000 modernių lėk-
tuvų, šaukia tarnybon 10.000 atsargos avia
cijos karininkų, jos galinga pramonė dirba 
karo reikalams. D. Britanija sustabdė tvar
kingai vykstančią denfobilizaciją Sudaromi 
sąrašai vyrų ir moterų, kurie pirmą pavo
jaus valandą papildys priešlėktuvinės ap
saugas eiles, skubiai remontuojami karo 
laivai, padvigubinama sprausminių lėktuvų 
statyba.

„Visu savo autoritetu aš teigiu, kad tas są
mokslas buvo apmokamas Wallstreeto pini
gais”. Argentinos vyriausybės organas 
„Epoca” straipsnyje „Įsakymas nužudyti 
Peroną atėjo iš JAV” rašo: „Wallstreeto 
kapitalizmas yra suinteresuotas sunaikinti 
Argentinos ūkio nepriklausomybę ir tam 
tikslui siunčia kriminalinius agentus”.

Visoje Argentinoje vyksta gausios darbi
ninkų demonstracijos. Jose reikalaujama 
imtis griežčiausių priemonių prieš sąmoks
lininkus. Vienoje vietoje demonstrantų mi
nia pareikalavo Argentinos mėsos pramonės 
profesinės sąjungos pirmininko Reyeso gal
vos, kuris įmaišytas į sąmokslą ir yra areš
tuotas.

Queuillė apeliavo į darbininkus
Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos 

ministeris pirmininkas Queuillė savo radijo 
kalboje prašė darbininkų nenaudingais 
streikais netrukdyti Prancūzijos pastangų į 
atsikūrimą. Naujų mokesčių dėka bėgamųjų 
metų biudžetas yra išlygintas. Rrancūzijos 
eksportas turi būti padidintas 15%.

Ir vėl tautiniame susirinkime buvo bal
suojamas savivaldybių rinkimų atidėjimo 
klausimas. 299 balsais prieš 274 balsus 
nutarta rinkimus atidėti. Tuo balsavimu 

galutinai.

„Reikia skubiai nusiginkluoti”
Mes nežinome, ką nutarė Stalinas Krime, 

apie jo pasitarimus, greičiausia, nebus pa
skelbtas joks komunikatas. Bet žinios iš 
D. Britanijos ir JAV jam nemalonios. Vi
šinskis visai rimtai susirūpinęs šaukė Pa
ryžiuje, kad prieš sovietus ruošiamas karas. 
Sovietų diplomatai tai kartoja, kaip papū
gos jau trečius metus, ir kaip varnos iš- 
kranksėjo sau nelaimę. Stalinas žino, kad 
norint pakreipti ateities įvykius kita vaga, 
jam reikia padaryti kokį ypatingą žygį. 
Staigus nusileidimas Berlyno reikale suduo
tų jam skaudų smūgį jo orumui, todėl čia 
jis negali griebtis ypatingos iniciatyvos, rei
kia palikti tų įvykių raidą likimui. Jis ži
no, kad Vakarai karo dar nenori. Todėl 
galimas dalykas, kad jis, įtempimui dar 
daugiau sustiprėjus, išeis su kilniu siūlymu 
atitraukti visas kariuomenes iš Vokietijos. 
Ir tai ne dėl to, kad vadinamoji Pauliaus 
armija būtų pasiruošusi užimti visą Vokie
tiją, ne, jis, gal būt, paaukotų savo SĖD. 
Jei jis tikrai nustojo vilties įsigalėti Vaka
rų Europoje, jis tikrai turėtų pageidauti 
nepriklausomos Vokietijos. Lipmanas jau 
prieš pusę metų aiškino, kad tikrai nepri
klausoma Vokietija iš tikrųjų ilgainiui pa
kliūtų smarkion rusų politikos įtakon. Mat, 
Vokietija galėtų gyventi tik iš prekybos su 
rusų kontroliuojamais Rytais, iš ten gautų 
žaliavas ir maistą“ ten parduotų savo pre
kes, kurioms kitur nėra vietos. Tačiau šian
dien Stalinas sulaukė tokio' momento, kad 
juo niekas nebetiki. Jei jis ir iš tikrųjų pa
darys tokį siūlymą, visi norės įžiūrėti tik 
kokią klastą. Štai prie ko privedė jo poka
rio politika. Bet ir dabar reikia ką nors 
daryti. Pereitą šeštadienį žurnalistai go
džiai gaudė dar prieš Višinskio kalbą dali
namą tos kalbos tekstą. (Mat, JT priimta 
tekstą būsimos kalbos išdalyti žurnalistams, 
kad tie, dar oratoriui nenulipus, nuo tribū
nos, galėtų ją pranešti savo redakcijoms). 
Višinskio tekste žurnalistai rado tik Įpras
tą amerikiečių plūdimą, bet ir čia jie susi
dūrė su sovietų klasta. Višinskis pasakė ne 
tik tai, ką jie jau žinojo, kad jis pasakys, 
bet dar pridėjo tai, kas išdalytame tekste 
nebuvo pažymėta. Jis, būtent, staiga pasiū
lė 5 did. valstybėm nusiginkluoti, būtent, 
per metus sumažinti % savo kariuomenės 
ir uždrausti puolimui naudoti atomines 
bombas. Tačiau tas jo siūlymas buvo sutik
tas su rūgščia šypsena. Anot, McNeilio, 
jo kalba veikė kaip pirmadienį pateikiami 
sekmadienio pietų likučiai. Kas gi gali pa
tikėti, kad sovietai trečdaliu sumažins savo 
kariuomenę, jei dabar niekas nežino jos 
tikslaus skaičiaus. Juk sovietai viską pra
neša tik nuošimčiais, <> bet ne realiais skai
čiais. Nulį gali padalyti iš trijų, visliek jis 
liks nulis. Stalinui reikia ką nors gudresnio 
sugalvoti. Bevinas jam trečiadienį davė ge
rą patarimą: „Gyvenk kaip nori, bet tik sa
vo teritorijoje!” Tačiau Stalinui ir toliau 
atrodo, kad teroras yra vienintelė jam priei
nama priemonė ne tik vidaus, bet ir užsie
nio politikoje. < VM

NEPRIKLA USOMYBĖS

PASKUTINES DIENOS
- J RAŠO KAZYS ŠKIRPA

11. tęsinys
Visa tai rodė jog nebe tik tęsiamas sovietų spaudi

mas dėl manęs, bet kad Pozdniakovas išvystė tikrą ofen
zyvą prieš visą Lietuvos diplomatiją, kad ją išgaudžius. 
Paaiškėjo ir tikroji priežastis: liepos 7 d. buvo paskelbti 
rinkimai Į Liaudies Seimą, kurie turėjo įvykti net jau 
liepos 14. Šis rekordinis rinkimų greitumas pasakė daug ką: 
jis parodė, jog Pozdniakovui pasidarė labai svarbu tuojau ■ 
griebtis priemonių suparaližuoti Lietuvos diplomatinius 
postovius, kad jie nepakeltų užsieniuose triukšmo, kai su
šauktas seimas bus sovietiškojo okupanto išprievartaujamas.

Atsižvelgiant tokios praeities St. Lozoraitis išsiskubino 
atgal J savo postovį, kad būti savo vietoje ir vadovauti vi
sai mūsų diplomatinei akcijai, nes buvo jaučiama, jog tam 
ateina paskutinis momentas. Po mano patarimo, savaime 
suprantama, niekas iš mano kelogų į Kauną nebevyko. Tam, 
be to, nebuvo jokio reikalo, kai jau visi su kuo tik galėjau 
susisiekti, buvo mano įspėti apie padėtį Kaune. Kiekvienas 
iš jų atsikalbinėjo, kaip sugalvojo, kad laimėti laiką. Kai 
dėl manęs, tai aš nusprendžiau dar kartą pasidaryti „nai
viu“: liepos 8 d, patelegrafavau Į Kauną jog išvykau atsos- 
togų į kurortą prie Dresdeno, kad ten pataisyti sveikatą. 
Kadangi dvi savaitės tam yra trumpas laikas, tai nuvykimą 
į Kauną paprašiau atidėti po atostogų. Pagal ano meto pa
protį mano bendradarbiai palydėjo mane į stotį, kad pa
linkėti gero poilsio, tik jie nežinojo jog mano kelionė bus 
daug trumpesnė. Visa ta muzika buvo reikalinga tam, kad 
sovietų agentai Berlyne galėtų sau pasižymėti, jog tikrai 
išvykau atostogų, o .vietiniai lietuviai nešnekėtų tarpusavyje 
ko nereikia, nes priešo ausis tokiais momentais visur klauso. 
Reikia pažymėti, jog sov. ambasados žmonės visą laiką, nuo 
pat prezidento A. Smetonos atsiradimo Rytprūsiuose, go
džiai Įvairiais kanalais uostė ar palaikau ryšius su prezi
dentu, ar jis nepradeda ką veikti, ar nekuria naujos Lietu- 
voš vyriausybės, kaip jį traktuoja vokiečiai ir ką dirba man 
pavesta pasiuntinybė. Taigi atsargumas buvo būtinas. Fak
tiškai vietoj Dresdeno atsidūriau prekybos tarėjo St. Kuz-

AUSTRIJA —i----------
♦ Maždaug per tris paskutines savaites 

į Austriją atbėgo 240 pabėgėlių iš Rytų 
Europos. 180 buvo iš Vengrijos ir 60 iš 
Jugoslavijos. (D).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Čekoslovakijoje areštuota 33 asmenys, 

kurie įtariami buvę amerikiečių slaptosios 
tarnybos agentais. (D/R).

D. BRITANIJA
♦ Britų darbiečių atstovas Zilliacusas 

lankėsi pas maršalą Titą. (D/R).
♦ Britų kolonijų ministeris Jonesas že

muosiuose rūmuose pareiškė, kad D. Bri
tanija yra nusistačiusi savo kolonijose iš
naikinti „komunistinį pavojų”, padarydama 
jį nesėkmingu politiniu faktorium. (D/R).

♦ Britų užsienio reikalų ministerija Am- 
mane patyrė, kad naikintuvas, kuris numu
šė arabų keleivinį lęktuvą, buvo „Yak” ti
po. Tokie lėktuvai naikintuvai yra naudoja
mi sovietų aviacijoje. (D/R).

GRAIKIJA
♦ Graikų kariuomenės generalinis šta

bas pranešė, kad praėjusią savaitę iš Al
banijos teritorijos tris kartus apšaudė Grai
kijos kariuomenės dalinius. (D/R).

♦ Graikijos krašto apsaugos ministeris 
Stratosas pranešė, kad Orammoso kalnuose 
sumušti sukilėlių daliniai, kurie perėjo Į 
Albaniją, ten buvo performuoti, naujai ap
ginkluoti Ir vėl grąžinti į Graikiją. Vicio 
srityje, į šiaurę nuo Grammoso kalnų, šiuo 
metu yra 5000 sukilėlių. (D).

ITALIJA
k Italijos parlamente užsienio reikalų 

viceministeris Brusasca pareiškė, kad So
vietų Sąjunga savo pažiūrą Italijos koloni
jų klausimu yra visai pakeitusi. Mažų ma
žiausia Italija tikėjosi sovietų paramos 
grąžinti Italijai Somaliją. Tame pat posėdy
je Nennis siūlė, kad vyriausybė nesusidėtų 
su jokiu bloku ar koalicija. (D)

JUGOSLAVIJA
♦ Jugoslavijos vidaus reikalų ministeri

jos paskelbtame komunikate sakoma, kad iš 
kitų liaudies demokratijų į Jugoslaviją pa
bėgo 507 asmenys, kuriems buvo' suteikta 
azilio teisė. (D/Afp).

J. A.A'ALSTYBES
♦ Amerikos atominės energijos komisija 

pranešė, kad šiais metais prasidės statyba 
vieno atominės energijos fabriko, kurio už

Galimas sovietu išstojimas iš JT
Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų vyriau

sybės organas „Izvestija”, apžvelgdamas 
tarptautinę būklę, rašo, kad JT pirmųjų 
dienų darbų rezultatai kelia pagrįsta susi
rūpinimą. „Amerikos delegacijos bandymas, 
nustatyti politiką, kuri siekia JT suskaldy
mo, atvaizduojant ją kaip priemonę JT or
ganizacijai sustiprinti, nieko negali suklai
dinti.” ,

Pasak „Izvestijas”, tat Įrodo tik vadovau
jančių amerikiečių suktumą, kurie bijo pa
sakyti savo tautai teisybę apie jų vedamą 
antidemokratinę politiką.

Daugelis britų laikraščių labai rimtai 
svarsto galimybę, kad Sovietų Sąjunga 
pasitrauks iš Jungtinių Tautų, jeigu 
Vakarų valstybės JT pilnatyje iškels 

Berlyno klausimą.
„Daily Herald” rašo: „Mes turime būti 
pasiruošę tam, kad sovietai su savo sate
litais išeis iš Jungtinių Tautų”. „News 
Chronicle” mano: „Yra galima, kad Sovie

davinys bus daryti tyrimus elektrai gauti iš 
branduolinės energijos, (D/R).

♦ JAV karo aviacija paskelbė, kad m. 
liepos mėn. 1 d. Amerika turėjo 5000 pir
mos klasės lėktuvų, o sausio mėn. fų lėk- 
tuvų tebuvo 4900. Salia to Amerika turi 
8000 antros klasės karo lėktuvų. (D/Afp).

♦ Amerikos atominės energijos komisi
jos žaliavų skyriaus viršininkas Oustafsso- 
nas pranešė, kad į geologinius tyrinėjimus 
bus įtrauktas Kolorado slėnis, kur bus ieš
koma urano. Amerikos vyriausybė už kiek
vieną urano rūdos atradimą mokės 10.000 
dol. premijos. (D/R).

♦ New Yoriko arkivyskupas kardinolas 
Spellmanas pareiškė, kad tarp demokratijos 
ir komunizmo negali būti jokio kompromi
so. (D/Afp).

KANADA
♦ Amerikos . filmas „Geležinė uždanga”, 

kuriame vaizduojama Sovietų šnipų veikla 
Kanadoje, dabar demonstruojamas Kana
doje. Filmą* demonstruojant, viename kine 
tarp komunistų ir policijos kilo smarkios 
muštynės. (D/R).

KINIJA
♦ Kiniečių komunistų daliniai užėmė 

Santungo provincijos sostinę Cinaną. (D/R).
LENKIJA

♦ Lenkijos ambasados Washingtope ka
ro attachėe generolas Modelskis pareiškė, 
kad jis gavo savo vyriausybės įsakymą 
grįžti į Lenkiją. Bet jis jo nevykdė. Mo
delskis paprašė Amerikos vyriausybę sau 
ir savo šeimai azilio teisės. Toliau jis pa
reiškė, kad Lenkijos kariuomenė yra sovie
tų karininkų rankose ir visa lenkų tauta 
yra paversta sovietų militarizmo ir impe
rializmo įrankiu. (D/R).

VENGRIJA
♦ Vengrijos vyriausybė areštavo Ame

rikos 2 piliečius, kurie buvo pakaltinti sa
botavę vengrų naftos produkciją. Po kelių 
dienų juos ištrėmė. (D/R).

VOKIETIJA
♦ Pirmasenso geležinkelio stotyje, pieti

nėje Vokietijoje, iš įvažiuojančio Į stotį 
traukinio, kurio sudėtyje tuojau po garve
žio buvo bėgių pakrauta platforma, iškrito 
vienas bėgis, kurio vienas galas stipriai 
(smigo į žemę, o kitu galu buvo perdurti 
važiuojančio traukinio du keleiviniai va
gonai. Du žmonės užmušti ir 8 sužeisti. (D)

tų Sąjunga išėjimą iš JT ir Berlyno klausi
mą šiuo metu svarsto Rytų Europos kraštų 
vadovaujančiųjų asmenybių konferencijoje 
Kryme”.

Sovietų diplomatui svyla padai
Londonas (Dena/Reuteris). Britų notos 

tekstas, kuria pranešama, kad Berlyno 
klausimas perduodamas spręsti JT Saugu
mo Tarybai, sovietų ambasadoriui Londo
ne Zarubinui pirmadienį įteikė britų užsie
nio reikalų ministerijos vienas valdininkas.

Sovietų ambasadorius Londone Zarubi
nas antradienį turėjo atvykti J Paryžių, kur, 
gerai informuotų sluogsnių nuomone, su so
vietų užsienio reikalų viceministeriu Vi
šinskiu aptars .naują būklę.

Be to, tų pačių sluogsnių nuomone, dar 
šią savaitę Zarubinas vyksiąs į Maskvą, 
kur jis painformuos vyriausybę apie britų 
vyriausybės reakciją Berlyno klausimu ir 
britų viešosios nuomonės kristalfzavimąsi 
ryšium su nauja tarptautine būkle.

minsko privatiniame bute laisvam izoliavimuisi, apie ką te
žinojo tik buto šeimininkas ir pasiuntinybės tarėjas J. 
Rajeckas, kuriam buvau pavedęs mane laikinai pavaduoti.

Skaitąs apie čia ir anksčiau suminėtus mano diplomati
nius triukus, gal pastebės, kad tai buvo sukti, neleistini 
dalykai. Galiu į tai atsakyti: kovoje dėl tautos laisvės buvo 
ir yra visados leista panaudoti visas priemones, kokių grie
bėsi priešas, siekdamas tą laisvę paglemžti. Maskvos ulti
matumas Lietuvai buvo pagrįstas akiplėšiškiausiu melu, ko
kio diplomatinė istorija, tur būt, dar niekad nebuvo girdė-
jusi. Savo tais išmislais Lietuvos diplomatinis postovis Ber
lyne nepadarė savo kraštui ir savo tautai jokios gėdos, o 
tik grąžino sovietiškajam agresoriui atgal jo paties melą 
ir suktybes. Tuo laikotarpiu, kada Kaunas triūsė atkarto- 
tinai sušifruodamas telegramas, kada liaudies vyriausybė 
pasigedo, kur aš iš tikrųjų esu ir ką veikiu, o sovietų agen
tai nėrėsi iš kailio, norėdami išaiškinti visą tą misteriją ir ar 
nekuriu su prezidentu A. Smetona Vokietijoje naujos Lietu
vos vyriausybės, aš galėjau įspėti St. Lozoraitį, kaip Lietu
vos diplomatijos šefą, kad bus sušauktas liaudies seimas, ir 
kad bus jam okupanto padiktuotas tekstas apie Lietuvos ne
priklausomybės klastingą nužudymą; pasiūlyti tam savo 
šefui, kaip į tai reikėtų reaguoti ir kas turėtų, mano nuo
mone, figūruoti Lietuvos pasiuntinių protesto notose, o taip 
pat paruošti protesto tekstą, kurį ketinau pats įteikti Reicho 
vyriausybei prieš Maskvos klastą ir agresiją.

Tačiau, be čia suminėtų darbų, „atostogų“ laiką sunau. 
dojau dar ir kitam, nemažiau svarbiam dalykui. Aš buvau 
įzoliavęsis nuo piktų akių, bet ne nuo tėvynės gelbėjimo rei
kalo. Todėl tęsiau toliau padėties išsivystymą ir formulavau 
projektus į Įvairius raštus, kurie būtų buvę skubiai reika
lingi, jei būtų įvykusi rusų vokiečių santykiuose ekspliozija. 
Prie to buvo jau visai arti, kai paaiškėjo, jog vokiečių karo 
vadovybė permeta iš Vakarų į Rytus ne atskirus kariuome
nės dalinius, bet vieną ištisą armiją. Kol vyko tų jėgų per
metimas, kalbamoji vadovybė išgyveno kritiška: dienas. 
Atmosfera tad buvo pakvipusi paraku. Patys vokiečiai pri
sibijojo, kai iš to išeis ir ar Sovietų Rusija to nepalaikys 
„casus belli“ ir ar nepradės karo veiksmų, kol 3. Reichas 
dar nesuspėjo pritraukti į Rytus stipresnių gynimosi prie
monių.

Mano suformuluotų projektų tarpe buvo keli tokie, kurie 
numatė, kuo nauja Lietuvos vyriausybė, jei susidarytų są
lygos ją paskelbti, galėtų ir turėtų pasiremti. Atrodė, jog 
prasmingiausia buvo pasiremti ne politinėmis partijomis, ku
rios buvo tarp saves perdaug susirie justos, bet visais akty
viaisiais lietuvių tautos elementais, vis tiek kas kokiai se
niau priklausė partijai. Buvo apsispręsta sukurti visai naują
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Dr. Viliamas: Pateiktų išvadų priėjau ne 
aš vienas: posėdžiuose dalyvavo geografai 
ir žmonės, kurie tuose kraštuose ilgiau bu
vo ir jaučia realybe, kaip Kanauka, Dr. 
Mačiulis, Gaučys, Kolupaila, .priėjo tos 
nuomonės, kurią, čia pareiškiau. Turiu pa
sakyti, kad Amerikos katilas verda Ir, kaip 
tu ten besispardysi, vistiek suvirins. „Nau
jokynai” ir kitos priemonės gali tik pro
cesą sulėtinti. Ar gjnįžti, ar negrįžti? Nėra 
ką dabar tą klausimą spręsti — pirmiau 
reik išvažiuot. Aš esu įsitikinęs, kad 80% 
negrįš. Ar mes sugebėsime Amerikos tai
syklę sulaužyti, abejoju. Europiečiai sukūrė 
Ameriką ir patys suamerikėjo. Reikės vėl 
daryti suvažiavimus, kaip žmone? iš Ame
rikos parsitraukti atgal. Katilo, kuriuo di
džiuojasi amerikiečiai, mes neužgesinsime, 
jis verda ir virs.

Kultūrinės institucijos
Referuoja Ignas Malinauskas: Šią tertlą aš 

pats šiek tiek pakeičiau dėl tam tikrų ap
linkybių ir suformulavau ją: „Artimiausi 
švietimo uždaviniai tremtyje ir emigravus”. 
Čia noriu paliesti du svarbiausius momen
tus, būtent: 1) Švietimas tremtyje pereina
muoju emigracijos metu, ir 2) Švietimas 
emigracijoje.

Šių metų birželio 1. d. tremtyje buvo 61 
vaikų darželis vidutiniai po 32 vaikus, 79 
pradžios mokyklos su 3691 mokiniu, 20 
gimnazijų ir 10 progimnazijų vidutiniai po 
95 mokinius, 615 mokytojų. Vidutiniai vie
nam mokytojui tenka po 4,6 mokinio. Tai 
yra jau gana glaudus santykis. Daug kur 
mokytojus pavaduoja kitų artimesnių spe
cialybių becenziai mokytojai Numatoma, 
kad apie 10% tremtinių pasiliks Vokietijo
je. Sunkiausias momentas švietimo reika
luose bus 1948—49 mokslo metų pabaiga 
bei 1949—50 m. metų pradžia, nes tuo lai
ku nutrupės ir sutrupės mokiniai, o taip 
pat ir mokytojai. Geriausia išeitis tuo at
vejų jungti mokyklas į kiek galima dides
nius ^vienetus. Numatoma, kad Vokietijoje 
galėtų likti apie 200 v. darželių vaikų, 360 
pr. mok. mokinių ir 280 atikšt. mokyklų 
mokinių. Pagal tai reikėtų numatyti palikti 
prancūzų zonai 2 pr. mok. mokytojus, JAV 
zonai — 4, anglų — 4. Kad pasisektų trem
tinius suburti į stambesnes kompaktines 
mases, sunku tikėti. Reikės stengtis švieti
mą organizuoti su vokiška pagalba. IRO 
planų permatyti negalima, teks budėti pa- 

1 ' tiems tremtiniams.
Emigracijoje sąlygos mokykloms steigti 

bus įvairios, teks susidurti su krašto val
džios apgalvotu nutautinimo principu; kai 
kur, gal, tebus leista tik 2—3 lietuvių kal
bos pamokos į savaitę. Todėl reikėtų or
ganizuoti lietuvių švietimą už mokyklos ’ri
bų. Kai kur bus visai draudžiamas lietuviš
kas švietimą?. Jis turės būti decentralizuo
tas. Teks paruošti planą kiekvieno krašto 
sąlygoms atskirai. Tačiau reikės ir apjun
giančio veiksnio, kuris uždaviniuose bus 1) 
pagrindinių švietimo principų nustatymas, 
2) taikinėti įvairių kraštų švietimui, 3) 

■ organizuoti vadovėlių parengimą, išleidimą 
ir aprūpinimą, 4) taikinėti visais kitais kul
tūros ir švietimo klausimais. Tam reikia jau 
dabar ruoštis. Visų švietimo vadovų tikslas 
turėtų būti palaikyti tamprius ryšius su lie- 

: tuvių kultūros centrais.
Vasiliauskas: 1) Ar referentas galvojo, 

kad tuo atveju, Irai valstybės neįsileis lie
tuvių kalbos į mokyklas, tą galėtu atlikti 
lietuvių parapijos? 2) Kokioj stadijoj yra 
Pasaulio Lietuvių Statutas? 3) Kaip atro
do dvasinių lietuvių reikalų aprūpinimas 
tremtyje?

Biennis; Decentralizacijos neturėtų būti 
nei per parapijas, nei kitais būdais. Viską 
turi paimti vienas centras. Bibliotekas steig
ti pas privačius asmenis; žmonės, sudėję 
pinigus, galės užsisakyti visą spaudą.

politinę organizaciją, morališkai neapsunkintą atsakingumu 
už praeities klaidas ir pagrįstą visišku tautinės vienybės 
principu. Tai štai kokiomis aplinkybėmis ir kokiu momentu 
gimė mintis sudaryti Lietuvių Aktyvistų Frontą, kuris, kaip 
žinoma, gale tų pačių (1940 m.) metų tikrai buvo sudarytas 
ir suvaidino svarbią rolę mūsų tautos 1941 m. birželio 23 d. 
sukilimo paruošime.

Si mintis kilo ne dėl kokių nors politiškai spekuliatyvinių 
sumetimų ir ne svetimos šalies primesta, bet ji gimė grynai 
iš kovos reikalo dėl naujo Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo.

Visa tai, kas šioje skiltyje yra pasakyta apie Lietuvos 
diplomatinio postovio elgesį ir veiklų anomis dienomis Ber
lyne, buvo prieš Pozdniakpvo valią, buvo priešinga liaudies 
vyriausybės potvarkiams ir nukreipta prieš pačios Maskvos 
piktas užmačias, tačiau visa tai buvo padaryta remiantis 
nepriklausomos Lietuvos interesais, tai atitiko mano, kaip 
jos teisėto diplomatinio atstovo, pareigą savo kraštui, kaip 
tą pareigą buvau supratęs anomis aplinkybėmis, kada liki
mas buvo užkrovęs ant manęs nelengvą naštą,

įspėjimas tautos nuklydėliams
Mano grįžimas iš „atostogų“ buvo toks pat originalus, 

kaip ir išvykimas i jas. Nors atostogų metu vengiau kur 
nors viešai pasirodyti, be kelių atsitikimų, kad pasimatyčiau 
mieste, su kuo buvo man reikalinga, tačiau Kaunas nesiliovė 
manim domėtis. Jis net tiek susirūpino mano „sveikatos pa
taisymu“, jog nusprendė pasiųsti į Berlyną savo specialų 
emisarą, kad patikrintų vietoje, kas gi man atsitiko. Tai 
buvo kažkoks man seniau negirdėtas asmuo, kurio pavardės 
čia neminėsiu,, kad jam kuo nepakenkčiau asmeniškai, nes 
paaiškėjo, Jog iš esmės nebuvo blogas lietuvis. Čia pa
krikštysiu jį raide „X“ patogumo dėiiai, kad toliau kas kartą 
nevartočiau žodžių „man nežinomas asmuo..."

Jis prisistatė pasiuntinybėje liepos 14 d. Kada mane 
pavadavęs J. Rajeckas tą svečią- visaip apčiupinėjo ir įsiti
kino, ■ Jog jis visai nėra pavojingas ir yra neblogos valios 
žmogus, nusprendžiau grįžti iš „atostogų", su panašia pa
lydimąja muzika, kaip pirmiau, kad su tuo svečiu pakal
bėčiau pats, kaip jam tatai buvo pavesta iš Kauno. Be to, 
turėjau iš seniau paprotį gerbti tuos, kam yra pavesta kokia 
nors svarbesnė pareiga. Ponas X, kaip netrukus patyriau, 
buvo ką tik paskirtas nauju Užsienio reikalų ministerijos 
politikos departamento direktorium, vietoje E. Turausko. 
Liepos 15 d. grįžęs iš „atostogų“ p. X. priėmiau ir pastačiau 
jam paprastą klausimą - kas yra, kad vargino save tokia

Kriščiūnas: Reikėtų sulaikyti visus tuos, 
kurie vyksta į mums nepageidaujamus kraš
tus, tik tam 'mes neturime galimybių. Buvo 
atsitikimas, kad net bebaigiu gimnaziją mo
kiniai užsirašė emigruoti, paprašė daryti 
suprastintus egzaminus ir mes neturėjome 
priemonių juos sulaikyti. Žmonių noras iš
emigruoti yra suprantamas, nes yra netikra 
padėtis karo atveju. Istorija mus moko, kad 
kai tik valstybės labai apsiginkluoja, turi 
būti karas. Antra vertus, į Ameriką visi ne
sutilpsime, reikės emigruoti kitur. Australi
jon reikėtų pasiųsti vieną kitą kultūrininką, 
kad . suorganizuotų ten lietuvišką veikimą. 
„Tremtinių vadovo1’ išleidimas yra būtinas 
ir padarytos išlaidos apsimokės kelerio
pai. Kartoteką daryti reikia ir ji turėtų 
būti persiųsta į JAV.

Kriščiūnas: Daug kas praktikuoja leisti 
vaikus į svetimas mokyklas. Net ir labai 
garbingi asmenys mano, kad svetimose 
mokyklose mokslas aukščiau pastatytas. Tai 
yra vergiškas galvojimas ir dvasia. Iš tik
rųjų gi mūsų moksfas stovi aukščiau ir 
pav. vokiečiai priima mūsų mokinius į 
aukštesnes klases. Aš bijau, kad mūsų mo
kykloms pradėjus byrėti, mokiniai veršis i 
vokiškas mokyklas kai kas gal net ir vaka
rais nenorės leisti vaikų į vakarinius li
tuanistikos kursus. Nuo 1950 m. liepos 1 d. 
neteksime globėjų. Tada gal tik Mil.-Gov’as 
padarys sutartį su vokiečių įstaigomis, kad 
mumis rūpintųsi — tai daugiausia, ko ga
lima tikėtis. Taigi nutautėjimo pavojus yra 
nemažas. Net ir inteligentai, jeigu jie nėra 
persisunkę savo kultūra perdėm, gali greit 
nutautėti. Vadovėlių klausimas sunkus, 
juos reikia dar gaminti; su leidėjais reikia 
atsiskaityti, o ne visi kraštai duoda palan
kias piniginio atsiskaitymo sąlygas.

Gaučys: Daugumas kraštų leidžia tik pa
ralelinį mokymą, t. y. savo ir gimtąja kal
ba. Lietuvių mokytojus reikės laikyti savo 
lėšom, o tai brangiai kaštuoja. Tėvai leis 
vaikus į valstybines mokyklas, kur nieko 
nekainuoja ir dar duoda drabužių. Vaikai 
bus išmėtyti gal per 10 km — kas juos su
rinks ir nuveš J mokyklas? Kas duos lėšų? 
Tai yra labai sunkios problemos. Reikia di
delio ryžtingumo šį klausimą sprendžiant. 
Viena tik paguoda, kad lietuviukai emigra
cijoje yra vieni iš gabiausių, jie net sveti
mose mokyklose gauna aukso medalius. No
rint sunkumus nugalėti reikia viską tinka
mai organizuoti.

V. T. atstovas Navickas: Dviem skaity
mais yra Vliko priimtas Pasaulio Lietuvių 
Statutas. Jis dabar spausdinamas ir bus iš
siuntinėtas visoms lietuvių organizacijoms 
visame pasaulyje, kad dėl jo pasisakytų, nes 
nenorėta jį užmesti iš viršaus. Kai bus pa-

Išvykstančiųjų palik. - turto tvarkymas
Refer, prof. Pažemeckas: Užblokuotų su

mų klausimas dar nėra išspręstas. Didelių 
vilčių į tas sumas netenka dėti. Teko girdė
ti, kad jos bus panaudotos ilgalaikių ver
tybės popierių leidimui. Be šitų sumų, yra 
dar įmonių ir asmeninio turto. Bendruome
nės organai per komitetus turėtų paraginti 
tremtinius, kad išvykdami paliktų įgalioji
mus pažįstamiems arba organizacijoms, kad 
nepaliktų pakrikai.

Ką tremtiniai turėtų įsigyti ir vežtis? 
Aukso ar dolerių įsigyti aš asmeniškai 
nepatarčiau, nes doleris Amerikoje teturi 
tik tokią vertę kaip Lietuvoje litas. O ir 
už vokišką markę čia patogiau yra įsigyti 
kasdieninio vartojimo dalykų, laikrodžių 
drabužių. Odos prekės ir preciziniai ins- 

ilgoka kelione iš Kauno į Berlyną ir sukliudė man „atosto
gas?“

Ponas „X“ pats susigėdino dėl savo misijos, jis pasakė, 
jog atvyko Glovacko, taigi savo šefo, įsakymu, girdi, par
vežti į Kauną pasiuntinybės archyvo. Kadangi jau buvo 
susigėdęs dėl tokio naivumo, tai atvirai prisipažino, jog iš 
tikrųjų, buvo pasiųstas, kad vietoje įsitikinti, ktir aš esąs. 
Nebesusilaikiau nuo juoko. Ponas „X“ teisinosi, jog ir jis 
pats to pavedimo nesuprantąs, atkalbinėjęs Glovacką to ne
daryti, kaip beprasmiško dalyko, bet gavęs įsakymą ir turė
jęs jį išpildyti, t. y. gaišti laiką ilgai kelionei į Berlyną. Man 
vis tik atrodė, kad ta kelionė turėjo šiokią tokią prasmę: 
spėju, jog prof. Krėvei-Mickevičiui prireikė naujo argumen
to Pozdniakovui apraminti, o man pagelbėti laimėti laiką. 
Pasakiau ponui „X“, kad gali apraminti Kauną, jog pasiun
tinybės slaptus raštus jau esu savo iniciatyva aptvarkęs: kas 
nereikalinga - sudeginau saugumo sumetimais. Tai, žinoma, 
nebuvo tiesa: istorinės reikšmės, ar šiaip svarbesnius raštus, 
prisibijodamas juos toliau laikyti pasiuntinybės rūmuose, 
buvau paslėpęs kitur, saugesnėje vietoje. Ponas „X“ tad 
turėjo pasitenkinti tik keliomis bylomis, bė jokios reikšmės, 
kad turėtų kuo pateisinti savo kelionę ir gauti už tai ke
lionpinigius. '

Atrodė, kad p. „X“ į Kauną grįžti nesiskubino. Gal jam 
buvo įdomus Berlynas, kaip didelis miestas. Priprašiau savo 
bendradarbius jį užbovyti kaip galint ilgiau, vis tuo pačiu 
motyvu, kad laimėjus laiko Lietuvos svarbiam reikalui. Be 
to, ryžausi ir pats paskirti p. „X“ kiek laiko, nors jo tada 
turėjau nedaug, kai viskas gulė ant mano vieno pečių. Liepos 
17 d. pakviečiau p „X“ pietų, kad pakalbėčiau su juo žmor 
niškiau, lietuviškiau. Iš visos p „X“ elgsenos buvo matyti, 
jog jis yra- savo krašto patriotas, kad ir kairesnių pažiūrų 
žmogus, bet nekomunistas. Per pietus p „X“ pasipasakojo, 
jog juodil, su Glovacku buvę mokyklos draugai. Jis nesąs 
joks piktai žmogus, nors ir komunistas. Glovackas, sakė p 
„X“, nedarąs kliūčių išvykti į užsienius lietuviams, politi
niams veikėjams, jei kuris jų stengiasi šitaip išsigelbėti nuo 
gresiančio pavojaus iš bolševikų. Kliūčių daugiausia daranti 
tik Vidaus reikalų m-ja, ypač saugumo viršininkas Snie
čkus. Tačiau Glovackas yra priverstas laikytis labai atsar
giai ir todėl nevisados galįs pasielgti taip, kaip gal norėtų ..,

Kadangi buvo aišku, jog mano svetys turi geros valios, 
tai pamaniau, jog būtų naudinga per jį įspėti mūsų tautos 
nuklydėlius ar šiaip visus tuos, kurie skuba ar aplinkybių 
yra verčiami prisitaikyti prie okupanto ir jo komunistinių 
talkininkų. Padariau p „X“ šiuos pareiškimus, kad perduotų, 
kur būtų tikslinga tai perduoti, (B. d.)

sisakyta, Vilkas jį priims trečiuoju skaity
mu. Statute palikta laisvė atskiriems kraš
tams jį prisitaikyti saviems reikalams.

Anglijoje greta LTB įsisteigė ir Lietuvių 
Katalikų Bendruomenė. Susidaro negeisti
nas paralelizmas. Švietimo reikalus reikia 
organizuoti nerišant jų su konfesiniais rei
kalais.

Mokyt. Rutkauskas: Kai buvo sena va
liuta, niekas nenorėjo dirbti mokytojo dar
bą, o dabar priekaištauja, kad, girdi, ne- 
cenzuoti dirba. Tas pats bus ir emigraci
joje su mokytojais. Mokytojas, kuris tam 
darbui pasiruošęs, turėtą savo srityje dirb
ti. Reikia pagalvoti kaip tai organizuoti.

„Patria” leidyklos sav. Lenktaltis: Aš esu 
nekviestas į konferenciją, bet prašau balso. 
Knygų leidimas yra labai svarbus darbas, 
tačiau niekur nerandama reikalo kviesti 
knygų leidėjus ten, kur diskutuojama knygų 
leidimo reikalai, o čia išgirdau, kad knygų 
leidimas yra svarbus dalykas. Ar paklausė 
mane, kodėl mes neturime knygų? Jeigu 
buvo klausta, tai tik privačiuose pasikalbė
jimuose. Turime šešetą knygų leidyklų. Jos 
išmiršta ir greit visos išnyks. Kas bus ta
da? Ar pasirūpinta jomis? Netiesa, kad 
leidyklos vadovėlių neleidžia. Patikrinkite, 
kiek vadovėlių yra jau išleista. Yra paruoš
tų vadovėlių, reikia juos paleisti apyvar- 
ton. Kas padės? Netiesa, kaip rašė spau
da, kad mes esame dideli knygos mėgėjai— 
nedaug kas knyga besidomi. Buvo nusiskųs
ta dėl „Tremtinių vadovo”. Mums reikia 
ne vadovo, bet knygos apie Lietuvą, kurios 
mes neturėjome ir Lietuvoje. Kodėl jos nė
ra? Aš jau seniai esu sumanęs kpygą iš 35 
straipsnių, bet niekas nesiteikė fų parašyti. 
Kada visi čia susirinkę svarstote, kaip 
greičiau išvažiuoti į Ameriką, aš esu paly
dėjęs jau 2. vizas, nes man tikrai rūpi lie
tuviškų knygų leidimas. Priekaištai leidė
jams yra dideli, o didesnio kampo leidyklai 
pavydi duoti. Kodėl susirūpinome knygų 
leidimu dabar, kai mes savo „kadenciją” 
jau baigiame? Pirmosiomis po valiutos re
formos dienomis skaudu buvo girdėti, kad 
ne knygą pinkli buvo galvojama, o dvi bon- 
kas vyno.

Ig. Malinauskas: Niekas nepasakę dia
metraliai priešingų minčių mano referatui. 
Pradžios mokyklai vadovėlių turime 40% 
—50%, gimnazijai 20%, specialioms mo
kykloms nėra nei 5%, Dėl to yra kalta ne 
Vien Švietimo vadovybė. Tiesa, galėjom ro
tatoriniu būdu pasigaminti, bet laukėme 
geros, atbaigtas knygos. Ponas Lenktaitis 
pasakė tiesą, dėl ko žmonės neperka kny
gų. Knygoms parama priklausys nuo tėvų 
sąmoningumo. Daugiausia vilčių mums tei
kia lietuviukų pranašesnis gabumas, o taip 
pat mūsų mokytojai yra išradingi. *

Balfo 1st. Austrijoje atstovas Stasys K. 
Balys: Aš stebiuosi, kad taip nekoordinuo
tas buvo knygų leidimo darbas. Leidyklos 
Lietuvoje buvo idęa’istinės. Ir dabar reikė
tų atsisakyti pelno ir leisti knygas savikai
na.

trlimentai užsienyje taip pat turi didelę ver- 
tę.

Tėvynėje palikto turto klausimą svarstė 
centro organai. Tačiau priėjo išvados, kad 
šį klausimą netinka kelti grynai politiniu 
atžvilgiu. Iškėlus tokį klausimą išeitų, kad 
mes tp turto atsisakom už atlyginimą.

Taip pat turime nepamiršti pasiimti liė- 
tuviškų knygų, įsigyti vadovėlių; kad ir 
neaktualu dabar, bet ateityje jie bus labai 
reikalingi. Todėl jau dabar visi turėtų jų 
nusipirkti.

M. Kriščiūnas: Tėvynėje palikto turto 
registracija anglų zonoje jau įvyko. Vieni 
žmonės registravo, kiti ne. Tačiau daugu
ma registravo. Registraciją įvykdė anglų 
įstaigos, tik nežinia kuriuo tikslu. Vežtis yra 
geriausiai preciziniai įrankiai, nes ten tiek

dolerių kainuoja, kiek čia markių. Ponas 
profesorius praleido dar bendruomenės 
turto klausimą. Dideli turtai yra Flensbur- 
go jūrininkų mokykloje ir amatų mokyk
lose. Tie turtai kainuoja ne dešimtiinis, bet 
šimtais tuksiančių. Į juos kėsinasi anglų 
įstaigos. Pav. LUbecko amatų mokyklos tur
tą anglai išvežė, sako, jūs to tuno neatsi- 
vežėte, o čia įgijote. Ar bus jis atgautas, 
klausimas. Be to, reikia pagalvoti, kur pa
dėti mokyklų bei gimnazijų baldus.

S. Balys: Lietuvoje likusio turtą klausimą 
reikia kelti, reikia jį registruoti. Jeigu trem
tiniai taps kitų kraštų piliečiai, tai kam jie 
turi savo turtą palikti Lietuvoje? Jeigu Vo
kietija ir Austrija pasidarys savarankiškos 
valstybės, tai tą turtą bus galima pareika
lauti. Reikėtų išaiškinti klausimą, ar patys 
vokiečiai nenorėtų jį registruoti.

Gaučys: Kas paliko fabriką, tai, gal būt, 
ir apsimoka pareikalauti, bet įet turtas ma
žas, tai greičiausiai jį valdo giminės ir pa-

Diskusijos dėl rezoliucijų
su sandariečiais. Balfas Europoje neturi nei 
vieno mano srovės atstovo. Sis suvažiavi
mas neturi nei liaudininko, nei socialdemo
krato, nei tautininko pranešėjų tarpe. Va
dinasi, geros valios, kaip sako Masaitis, 
nėra. Praėjo daugiau kaip du mėnesiai lai
ko, o kitos grupės negavo su Balfo įgalio
tine išsikalbėti.

S. Balčiūnas: Mes iš čia negalime sutvar
kyti Balfo. Balfo įgaliotinė Europoje nėra 
tarnautoja, o yra institucijos atstovė, ne 
Masaitis sušaukė konferenciją o instituci
ja. Čia nėra politinė institucija, o techniš
ko darbo — nekelkim politinių klausimų, 

reikia apsaugoti partinį žmogų, ar rei- 
apsaugoti lietuvį? Jei politiniai Orga- 
spręs, tai nei vienas iš mūsų neišva-

Bielinis: Niekas iš lietuvių negali užkirsti 
kitam lietuviui kelio išemigruoti. Dėl krimi
nalinių nusikaltėlių, kurie teismo bausti, 
reikia žiūrėti, ar nėra senaties, o gal žmo
gus buvo baustas todėl, kad vogė nuo oku
pantų, kad sabotavo. Tokie nusikaltimai ir 
bausmės mūsų požiūriu nėra nusikaltimai, o 
rezistencijos darbas. Niekas neturi teisės 
kištis į kito lietuvio asmeninę sąžinę. Sto
vyklose dedasi baisūs dalykai — jeigu kito
kių pažiūrų, tai apšaukia komunistu ir de
nunciacijas daro. Tai turi būti rezoliucijo
se fiksuota. Tolerantingumas turi būti aukš
čiau visa ko ir ne žodžiais, o darbais. Jei 
kas pertemps ribas, atsilieps kitos grupės ir 
nebūsime vieninga tauta. Tai turi būti re
zoliucijose aiškiai fiksuota. Jei to nebus, aš 
atsisakau pritarti rezoliucijoms.

Gervickas: Ar Tamsta siūlai tarpsrovines, 
ar visuomenines komisijas vietoje?

Bielinis: Tarpsrovines.
Masaitis: Stebiuosi barimu už skryningus, 

nežinau, kas juos planuoja ii daro. Lietu
viai jų nedaro, o jei daro CIC, tai rezoliu
cijos neturės reikšmės. Komisijų sudarymas 
nekenktų, bet būtų lygiagretumas. įkurdi
nimo tarnyba yra kontroliuojama Vliko, tai 
kam dar reikia kito tarpsrovlnlo organo. 
Siūlau pasitenkinti tokia partine kontrole, 
kokia ji yra dabar — per Vliką ir nesteigti 
komisijų.

Bielinis: Vilkas turi visai kitus politinius 
uždavinius—jam turi rūpėti Paryžiaus kon
ferencija. Žiūrėkim kas darosi stovyklose. 
Imkim -kad ir Schwabisch Gmūnd; ten vyks
ta teroras, nes buvo pasakyta: jei tu ne
praktikuojantis, Amerikos nematysi. Komi
sijos tikslas būtų informuoti Baltą ir in
formuoti®.

Baublys: Jeigu Baltas sudarytas fš srovių, 
tai nėra reikalo steigti komisijų; o kas da
rosi apie bažnyčios altorių, ne mano parei
ga kalbėti.

Bieliukas: Baltas yra sudarytas iš 7 so
cialistų atstovų, 7 katalikų ir 7 tautininkų

Patys muša - patys rėkia
„Žiburių” Nr. 47 įdėtas tūlo p. L. D. 

straipsnelis „Žodelis apie mūsų žurnalisti
nę kultūrą”. Iš jo matyti, kad jo autorius 
nėra žurnalistas, bet kuris remdamasis kai 
kuriais spaudos faktais užsimoja papamoks- 
lininkauti ir pamokyti žurnalistus kultūros. 
Aišku, kad niekas negalėtų pasakyti,• kad 
jis jau yra pakankamai mokytas ir kad 
jam jau nėra ko pasimokyti, lygiai kaip 
niekam nėra draudžiama kitus pamokyti, 
nes, kaip sako O. K. Chersterionas, „pasku
tinis išmintingo žmogaus patyrimas, kad 
kvailys būna kartais teisus”. Tarp kita ko 
ta proga paminėtas ir mano vienas straips
nis (Liberalizmas yra liberalizmas, „Min
tis”, Nr. 89), kaip nekultūringos polemikos 
pavyzdys, nurodant keletą, p. L. D. žo
džiais tariant, jo „perlų”: „ar tai nedema- 
gogiška?... tai daugiau negu begėdiška... 
tai nesveikų smegenų produktas..”.

Su anoniminiu „Žiburių” bendradarbiu 
nemanau ginčytis, juoba, kad su daugumu 
jo minčių visiškai sutinku. Noriu tik pada„ 
dyti porą pastabų, kurios yra bendresnio 
pobūdžio ir kurio* mūsų skaitančiąja! vi
suomenei galėtų būti įdomios. Visų pirma 
aš labai stebiuos, kad tas, sprendžiant iš jo 
straipsnio, labai jautrios sielos skaitytojas 
savo tezei pailiustruoti nepasirinko daug 
geresnių pavyzdžių, kurių jis būtų suradęs 
kaip tik tuose pačiuose „Žiburiuose”. Užte
kę jam būtų paskaityti tik „Kas nuodija 
mūsų santykius?” (Zib. Nr. 40), arba „Fa
sadas ir užpakalis” (t. p. Nr. 43) (m. prk.) 
ir jis būtų turėjęs tikrai didesnio pagrindo 
kalbėti apie tariamą mūsų spaudos nekul
tūringumą, nes tos ištraukos, kurias jis 
duoda iš mano straipsnio, nėra jau tokios, 
dėl kurių, reikėtų taip smarkiai jaudintis. 
O jeigu jis paskaitytų visą mano straipsnį,' 
jis pamatytų, kad, gal būt, ir visiškai čia 
nieko nėra baisaus. Ir pats A. Maceina 
prisipažįsta, kad jo straipsnis 
pasipiktinimą (ž. „Aidai” Nr. 
negalės nuginčyti, kad tas 
nebūtų pagrįstas. Jeigu tas 
buvo pareikštas mūsų spaudoje, 
nuostabaus. Tai tik liudija, kad mūsų spau
da dar nėra visiškai atrofavusis, ir ne
jautri ir kad negali pakęsti, kad būtų pila
mos pamazgos ant tokių dalykų, kurie lai
komi šventu civilizacijos laimėjimu. Sutin
ku, kad pas mane kai kas smarkiai pasa
kyta („nesveikų smegenų produktas”), bet 
p. L. D. tegu būna tikras, kad ir tariamoje 

galėjo sukelti 
15) ir niekas 

pasipiktinimas 
pasipiktinimas 

kas čia

reikalavus jie gali būti išvežti J Sibirą. So
vietų S-ga įstatymų negerbia ir turto ne
atgausime, tik paduosime apie save žinias. 
Taip lygiai, kaip neatgauna savo investici
ją Amerika ir Anglija. Manau, kad to klap
simo kelti nereikia.

Dr. Viliamas: Siūlau šį klausimą perduo
ti teisininkų draugijai.

Adv. Šlepetys: Pabaltijo tautų centrinių 
komitetų posėdyje tas klausimas buvo iškel
tas, bet nieko nenutaria. Sureglstravimas i 
savo tarpe nebūtų kenksmingas, bet kelti 
klausimą tarptautiniu mastu neįmanoma, nes 
nėra valstybės, kuri imtųsi advokatauti. Be 
to, mes ruošiamės grįžti į tėvynę, tai ši
toks žygis būtų vilties nustojimo ženklas. 
Sį klausimą kelti yra dar per anksti.

Prof. Pažemeckas; Jeigu iškils taikos su
tarties su sovietais klausimas, tai iškils ir 
visi tie klausimai. Tačiau jei Anglija ir 
Amerika nepripažįsta aneksijos, tai kaip ga
lima šitą klausimą kelti; juk juridiškai 
imant, Pabaltijo valstybės — tai atskiros 
valstybės, o ne sovietų sąjunga. Todėl sure- • 
gislruoti yra labai svarbu, bet teise koJ ■*~-s 
nesinaudoti.

Ar 
kia 
nai 
žinos, o žydai išlėks pirmi.

C. Masaitis: Prelegentus kviečiau tokius, 
kurie yra geriausi specialistai. Aš kviečiau 
ne -asmenis, bet institucijas. Ne mano kal
tė, kad jos atsiuntė katalikus. Emigracijos 
reikalams studijų komisija yra ne iš katali
kų, bet prelegentu išrinko kataliką Dr. Vi
liamą. O ką gi tie referentai nureferavo sro- 
viškai? Mes labai dažnai nematom nieko 
kito, kaip tik spalvas. Patarimas gali būti 
.iš politinių organizacijų, bet ne vykdymas.

Bielinis: Man rodos, kad visi dalykai yra 
politika, norit ar nenorit. Todėl nereikia 
politikos bijoti. Ten, kur visuomenės rei
kalas yra, visuomenės atstovai turi žinoti, 
kame reikalas. Baltas iš Amerikos reikalų 
negali sutvarkyti, turi Balias čia tvarkytis. 
Ar geriau, kad imsim šunis karstyti vienas 
ant kito, ar geriau padaryti žaibolaidžius? 
Darbas, kuris liečia gyvus žmones, negali 
būti dirbamas kaip su negyvais daiktais, 
Reikia žiūrėti, kad organizacija ir žmones 
nebūtų- purvais apdrabstyti. f

Balfo įgaliotinė Europoje I. Rovaitė: Vil
ke nebuvau, nes yra svarbiau darbas dirbti,, 
o ne posėdžiauti, nes tie darbai, kuriuos 
dirbau, yra svarbesni už posėdžius. J dar-

(Nukelta į 4 psl.) 

kultūringoje Vakarų spaudoje tokių pasa
kymų jis suras. Ir ne tik spaudoje, bet net 
ir mokslinėje literatūroje. Štai po mano 
ranka prof. W. Ropke veikaliukas „Das 
Kulturideal dės Lib^ralismus”, kuriame li
beralizmo šmeižikai (fašistai, naciai ir bol
ševikai) pavadinti į,neuropatišl<ais čigonais” 
(7 psl.). O tas W. Ropke buvo Marburgo, 
Graco, Jenos, Istanbulo ir Ženevos univer
sitetų profesorius.

Antra, mūsų spaudoje (tuo pasižymi ypač 
„Žiburiai”) gana dažnai pasitaiko, kai savo 
politinius ar idėjinius priešus bandoma tuo
jau varyti anapus geležinės uždangos. Pa
rašė koks laikraštis kokį, pav., „Žiburiams” 
nepatinkamą straipsnį, tuojau bandoma jis 
užštampuoti tarybinės spaudos štampu. Ne
patinka kokios nors politinės grupės veik
la, daromos tuojau pat aliuzijos į tos grupės 
tariamą tarnavimą „aniems”. Nors ir gana 
atsargiai, bet panašių aliuzijų daro ir p. 
L. D. Su tuo reikėtų vieną kartą ant visa
dos baigti. Palikite sovietų misijoms tą 
klausimą spręsti. Nebūkite juokdariai ir ne
ieškokit priešų ten, kur jų visiškai nėra. 
O tikrų priešų ir taip' yra per daug.

Trečia, nesuprantu, kodėl tikros nekultū
ringos spaudos pavyzdžiu p. J. D. laiko 
pirmoje eilėje „Laisvąją mintį”, kadaise 
Lietuvoje ėjusį žurnaliuką. Nežinau, gal- p. 
L. D. yra labai jaunas ir neprisimena mū
sų spaudos prieš 1926 m., tačiau visoje to 
laiko spaudoje'jis būtų radęs daug gražes
nių žodžių, kaip „klerikalas”, „ilgaskver
nis”, „cicilikas”, „juodašimtis”, „šliufitar- 
nis”. O jau visiškai nesutinku kad toks pa
prastas žodis, kaip „bedievis” būtų vertas 
čia ir minėti. Atrodo, kad ,p. L. D. nelabai 
pažįsta Ir tą jo garbinamą Vakarų spaudą, 
jeigu jis mano, kad tokių išsireiškimų, kaip 
cituotieji iš mano straipsnio, toje spaudoje 
nėra. Jeigu kas galėtų nustebinti Vakarų 
spaudą, tai jau tikrai straipsnis „Kas nuo
dija mūsų santykius?” („Žiburiai” Nr. 40), 
nes tokios „žurnalistinės” lektūros Vakarai 
tikrai nepažįsta.

Pabaigai porą žodžių dėl vieno šauktuko. 
Po žodžio „metodologingas” autorius de
da šauktuką ir visiškai vietoje. Tuojau, kai 
mano straipsnis buvo atspausdintas „Min
ty”, aš buvau pasiuntęs kelelos svarbiausių 
pastebėtų klaidų atsitaisymą. Tame atitaisy
me buvo pataisyta ir metodoiogfngas fr ke
letas kitų klaidų, (žiūr. „Mintis” Nr. 93 (476).

V. Trumpa.
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EMIGRACIJAI Į JAV REIKĖSIĄ, DAR NAUJŲ GARANTIJŲ g AKIMIRKSNIU KRONIKA
Kasselio - Mattenbergo stovykloje (vyko 

Area emigraciniais reikalais suvažiavimas. 
Jame buvo paliesti dabartinio meto DP emi
graciniai klausimai, ypač naujoji emigracija 
( Jungtines Amerikos Valstybes, be to, iš
kelta visa emigracija į Jungtines .Amerikos 
Valstybes, be to, iškelta emigracijai iš
kylančių kliūčių..

Dėl DP emigracijos į JAV procedūros, 
paaiškėjo, kad emigraciją tvarkantiems IRO 
pareigūnams dar tiksliai ir smulkmeniškai ji 
nežinoma, nes pati procedūra galutinai dar 
nenustatyta. Viena kas dabar paaiškėjo ir 
tai nauja, tai kad emigracijai į JAV, be 
buto ir darbo,
dar reikalinga kelionės išlaidų garantija,

nuo Amerikos uosto iki apsigyvenimo ir 
darbo vietos. Mat, IRO apmoka tik kelionę 
iš DP stovyklos iki JAV uostų. Visos ga
rantijos turi būti pateiktos DP Komisijai 
Washingtone.

Iš pranešimų suvažiavime, be kita ko, bu
vo pareikšta, kad Hugo Carusi JAV .pri
imtą DP bilių nori kuo palankiau išvietin- 
tiesiems interpretuoti. Beja, DP emigraci
ja ( JAV pagal tą bilių tuo tarpu dar kaip 
reikia nefunkcionuoja. Antroji gi emigraci
joj dalis, kuri liečia vokiečius, šiuo metu 
jau pilnai veikia. Tie DP, kurie yra gimę 
Vokietijoje, gali jos kvota emigruoti ( JAV, 
bet gali naudotis ir DP emigracijos tvarka 
— leidžiama pasirinkti. Tuo atveju pažymė
tina procedūros smulkmena, kad vokiečių 
kvota naudojantis, reikia .ne asmeniškai ( 
JAV konsulatus kreiptis, bet tik laišku, (dė
jus atsakymui pašto ženklą. Dėl tų asmenų, 
kurie negalės pasinaudoti nei DP emigraci
jos schema, nei vokiečių kvota (kurie nus
tatytu metu negyveno Vokietijoj, Austrijoj 
ar Italijoj arba, pav., grįžo iš Belgijos ka
syklų), norima, kad jie galėtų pasinaudoti 
rusų kvota.

Emigracija 1 Čile,
Iš Resettlement skyriaus, Sub Area Kas

sel patirta, kad Čilė priims išvirintuosius 
(DP asmenis) iš amerikiečių zonos Vokieti
joje. Emigracija į Čilę prasidės šių metų 
pabaigoje ar ateinančių pradžioje. Paren
kant kandidatus, tautybių atžvilgiu emi
gracijai ( Čilę nebus daroma kokių nors 
suvaržymų, išskyrus žydus, ‘kuriuos Čilės 
vyriausybė šiuo metu negalinti priimti. La
biausiai pageidaujami esą ukrainiečiai, 
vengrai ir armėnai, bet jiems prieš kitas 
tautybes nebus duodama pirmenybių.

Emigracijai j Čilę bus teikiamos pirme
nybės šeimoms iš 2—3 vaikų, ypač jeigu 
yra daugiau kaip vienas dirbančiųjų na
rių. Šeimos galva tuo atveju gali būti dau
giau kaip 45 metų amžiaus. Išsiskyrusieji 
nebus imami. Taip pat nebus imami vien

Besiruošiantiems i Argentiną
IRO informuoja, kad emigruojantieji iš 

JAV zonos ( Argentiną nuo dabar vizas 
gaus Argentinos konsulate, kuris yra ati
darytas rugsėjo 6 d. Frankfurte. '

Iki šiol vizas ( Argentiną galima buvo 
gauti užsienyje, ir dėl to daugeliu atvejų 
jų gavimas gerokai užtrukdavo. Amerikie
čių zonos DP Argentinos vizoms gauti su
tikimai bus persiųsti iš kitų valstybių Ar
gentinos konsulų ( Frankfurtą.

Šiuo metu IRO Individual Emigration 
Section yra gauta apie 19.000 pareiškimų 
vizoms gauti ( Argentiną. Iš to skaičiaus

Konferencija emigracijos ...
• (Atkelta iš 3 psl.) 

bą yra numatyta priimti iš visų pažiūrų 
žmonių — visuomenininkų. Čia yra ben
dras darbas — Balfo, o ne partijų. Instruk
cijų aš gaunu iš Centro New Yorke ir to-, 
dėl negalima imtis politinio darbo. Tokioj 
konferencijoj yra svarbiau duoti patarimus, 
o ne instrukcijas. Aš laukiu patarimų, bet 
ne Balfo perorganizavimo)

Adv. Juozas Skorubskas: Mes nesame 
rinkti, o tik sukviesti. Todėl galime tik 
reikšti savo nuomones, o ne nutarimus. Bal
tas yra prisišliejęs prie konfesines organi
zacijos NCWC, o jos pagalba gali pasinau
doti tik tam tikros rūšies žmonės. Kaip ma
tome jau dalina jiems stovyklose blankas. 
Gi Baltas turėtų padėti visiems, be politi
nių ir religinių skirtumų. Tarnautojas lie
ka tarnautojų. Todėl reikia, kad mums at
siųstų rinktų asmenų. Ryšius reikia už- 
megsti ne tik su NCWC, bet ir su protes
tantų ir kitomis misijomis.

I. Rovaifė: Baltas užmezgė ryšius su 
NCWC dėl to, kad ta organizacija turi tei
ses Amerikoje. Yra užmegsti ryšiai su ki
tomis organizacijomis taip pat, ir net su 
žydų organizacija.

Vasiliauskas: Ar yra numatyta, kaip kvo
ta bus paskirstyta tautybėmis?

I. Rovaitė: Su Carusi kalbėjau, bet dar 
nieko tikro nėra numatyta. Kai bus — pra
nešiu.

Nttiūrint ilgų ir (temptų diskusijų, rezo
liucijos praėjo tokios, kokias Jas suformu
lavo komisija:

1. Kaip Amerikoje Baltas yra visų lietu
vių pastangomis ir vienybe (kurta ir vei

Yra visai aiški emigracijos procedūrą | 
visus kitus kraštus, kaip Argentiną, Kana
dą, Australiją, Braziliją ir kt, asmenims, 
kurie turi iš tų kraštų (važiavimo leidimus, 
darbo sutartis ar afidevitus. Tų emigraci
jos bylos pradedamos sudaryti vietos Sub 
Area.

Suvažiavime stovyklų administracijos pa
reigūnai. iškėlė visą eilę (domių klausimų. 
Tarp kita ko, buvo iškelta, ar emigracinėje 
stovykloje Butzbache nebūtų galima suda
ryti mišrų tautybių komitetą, kuris vietoje 
rūpintųsi atskirų tautybių emigraciniais 
interesais. Į tai buvo pareikšta, kad tokio

komiteto neįmanoma sudaryti, motyvuojant 
stovykloje vietos stoka. Su atskiromis tauty
bėmis Butzbacho emigracinėje stovykloje 
bendradarbiavimas esąs palaikomas per 
atskirų tautybių tarnautojus.

Tam tikro susirūpinimo išretintųjų tarpe 
sukėlė naujos anketos, kurios IRO siūlomos 
užpildyti DP šeimų galvoms, panašiai kaip 
paskutiniojo skryningo blankus. Tačiau at
sakingo Area pareigūno buvo pareikšta, kad 
tas anketas vis dėlto reikėsią pildyti. Šios 
anketos tai nesąs naujas skryningas ir jos 
tarnausiančio išimtinai tiktai emigracijos 
reikalams. Stebėtojas.

Repatriacinis susirinkimas be politniku
Kasselis. IRO pareigūnų iniciatyva Kas- 

selio-Mattenbergo stovykloje vėl buvo su
šauktas repatriacinis susirinkimas, tačiau š( 
kartą kaip naujiena — be sovietų poli- 
trukų. Iš Frankfurto buvo atvykęs Area 
Repatriation officer Mr. L. K. Mather, ku
ris tuo reikalu padarė pranešimą.

Salėje buvo susirinkę keliasdešimts žmo
nių, iš apie 3.000 stovyklos gyventojų. Mr. 
Mather savo kalboje daugiausia norėjo už
imponuoti, pasak jo, paprastuosius DP, ne 
politinius pabėgėlius, kurie, jo nuomone, 
galėtų grįžti be didelio pavojaus namo. 
Politinius pabėgėlius jis (kilimo anglas) 
pasisakė gerbiąs ir jų nemanąs perkalbėti, 
kad grĮžtų.

Toliau jis patiekė šiek tiek informacijų iš 
sovietų režimo, tačiau susirinkusieji ne su 
'visomis galėjo sutikti. Pav., jis teigė, kad 
kultūros, spaudos ir Mtefatūros srityse pas 
sovietus dabar teikiama daugiau laisvės, 
kas salėje sukėlė tik nusistebėjimą. Sovietų 

gungiai per 40 m. amžiaus. Nebus imami 
ir visai bemoksliai (neraštingi). Reikalau
jama daugelio specialybių fizinių darbininkų.

Iš Vokietijos emigrantai bus nuvežti | 
Valparaisą (Čilėje), iš kt/r jie bus siunčiami 
( priėmimo stovyklas Čilės sostinėje San
tiago. Šios stovyklos bus darbo ministeri
jos žinioje ir išlaikomos. Šiose stovyklose 
bus sudaromos su atvykusiais darbininkais 
vieneriems metams darbo sutartys. Nau
jiems emigrantams bus suteikiamos tokios 
pat darbo ir pragyvenimo sąlygos, kokias 
turi vietiniai darbininkai.

Pažymėtina, kad jau po šio karo iš Vo
kietijos jau yra išvykusių į Čilę mūsų tau
tiečių, kurie ten rado sau > laikiną tėvynę.

Stb.

622 atvejai yra jau baigti ir sutvarkyti visi 
dokumentai; laukiama tik transporto. Trans
porto galimybės ( Argentiną yra ribotos, 
todėl manoma, kad asmenų skaičius, kurių 
dokumentai bus baigti ir kurie lauks trans
porto, padidės.

Iki šiol iš JAV zonos j Argentiną išvyko 
C41 DP. Juos visus kvietė ir rėmė atvykti 
atskiri asmenys, tautinės grupės arba or
ganizacijos, ypač pasaulinės bažnyčios tar
nybos, tautinės katalikų globos organizaci
jos, o taip pat Amerikos ukrainiečių pa
galbos komiteto.

kianti organizacija, kurios vyr. vadovybė 
yra sudaryta koaliciniu visų lietuvių srovių 
atstovavimo principu, kuo yra pasiektas di
deliems ir bendriems uždaviniams reikalin
gas pilnas visų lietuvių pasitikėjimas, taip 
ir kuriamoje Bąlfo įstaigoje Europoje turi 
atsispindėti Amerikos Balfo organizavimo 
principai. /

Pageidaujama sudaryti prie Balfo įstaigos 
ir vietose, tremtinių emigracijai parinkimo 
komisijas patariamuoju balsu; jas sudarant 
turėtų būti vadovaujamasi Baito organiza
cijos principais.

2. Suvažiavimas pageidauja, kad Baltas 
taptų bendrąja lietuvių misija santykiuose 
lietuvių su emigracija besirūpinančiomis įs
taigomis U.S.A, ir kitose valstybėse ir su tų 
valstybių konsulatais ir IRO ir kitomis or
ganizacijomis.

3. Balfo ir vietos tremtinių emigracijai 
parinkimo komisijose sprendžiant emigruo
jančio profesini statusą turi dalyvauti ati
tinkamos profesinės organizacijos atstovas.

4. Suvažiavimas konstatuoja, kad lietuvių 
tremtinių informacija emigracijos t (vairius 
kraštus reikalu iki šio laiko nebuvo centra
lizuota ir pakankamai tiksli.

Suvažiavimas pageidauja, kad tremtinių 
oficialų informavimą vykdytų (kurdinimo 
Tarnyba ir Balfo (staiga.

5. Suvažiavimas reiškia padėką V. T. 
(kurdinimo Tarnybos Valdytojui, Balfo Ge
neral. įgaliotinei ir LTB Centro Komitetui 
už ligšiolines pastangas ir darbą liet, tremt. 
emigracijos reikalais.

Konferencija baigta tautos himnu. J. V. 

žiaurumai prieš pabaltiečius esą jam žino
mi, bet, anot jo, iš dalies tai esanti senųjų 
tų, tautų santykių su Rusija tąsa. Sovietų 
deportacijas pateisino dėl karo netekimo 
pusiausvyros. Šiaipjau informacijos buvo 
gana siauros, nesukeliančios susidomėjimo.

Minėtas Area pareigūnas pareiškė, kad 
Kasselyje netrukus Įsikurs sovietų repatria- 
cinė misija. Ji gal stovyklose nesilankys, 
bet suinteresuoti repatriacija asmenys galės 
ją aplankyti.

— Gimnazijos fizinio lavinimosi būrelis 
minėjo dvejų metų sukaktį/ Ta proga 
(vyko kelių dienų sporto šventė, kurioje 
moksleiviai pasirodė su savo atsiekimais 
sporto srityje. Laimėjusiems pirmąsias vie
tas (teikta dovanų, kurių paaukojo stovyklos 
bendruomenė.

— Rugsėjo 21 d. Mattenbergo stovykloje 
(vyko svarbus Sub Area Kassel emigraci
nis suvažiavimas, kuriame dalyvavo emi
gracijos skyrių vedėjai, medicinos skyrių 
vedėjai, stovyklų vadovai, Butzbacho emi- 
gracinės stovyklos direktorius, be to, emi
gracijos pareigūnai iš Frankfurto ir kt. 
Jame buvo paliesti ir DP emigracijos rei
kalai ( JAV. Stovyklų administracijos pa
reigūnai iškėlė visą eilę negerovių, kurios 
iškyla vykdant emigraciją.

— Pradėta registracija emigracijai ( 
Braziliją, su šeimomis ir be šeimų. Bus 
imami (vairių specialybių asmenys. Taip pat 
registruojami ir ( Prancūziją, bet lietuvių 
mažai kas interesuojasi šiuo kraštu.

— Stovyklos dirbantiesiems atlyginimus 
pradėjo išmokėti patys vokiečiai. Jų banko 
tarnautojai atvyksta nustatytą dieną ( sto
vyklą ir individualiai kiekvienam išmoka. 
Už rugpiūčio mėn. ^kiekvienam tarnautojui 
buvo išskaityta po 80 DM. Kiekvienam 
mėn. tenka 70 DM išskaitymų ir po 10 DM 
išdėstyta per 7 mėn. išskaitymas už liepos 
mėn. Stb.

Susirasinė|imas su Lietuva ir per 
JAV sudaro pavoju

Kantrybės netekę ar smalsumo dilginami,
kai kurie mūsų tautiečiai yra užvedę susi
rašinėjimus su Lietuvoje likusiais artimai
siais bei pažįstamais. Daugelis pavyzdžių 
parodė, kad toks susirašinėjimas sudaro 
dideli pavojų ten pasilakusiems. Laiškų ga
vėjus iš užsienio NKVD agentai perima 
savo „ataskaiton”, kas gali būti priežastimi 
tardymams, areštams ir ištrėmimams.

Tačiau kai kurių gaivose vyrauja nuomo
nė, kad su pasilikusiais Lietuvoje nėra to
kio pavojaus susirašinėti per Ameriką. Yra 
pakankamai faktų, jog ir tuo būdu siun
čiant | Lietuvą laiškus, jų adresatams gali
ma suteikti „nemokamą vizą” | Sibirą. Štai, 
viena tautietė, gyvenanti DP stovykloje Vo
kietijoje, per Ameriką ilgesni laiką susira
šinėjo su savo motina, likusia Lietuvoje. 
Neseniai ji gavo iš motinos laišką, kurioje 
jos motina reikalauja visų vaikų (irgi pa
bėgusių) adresų ir prašo toliau jai nebera
šyti, nes nenorinti apie savo vaikus nieko 
žinoti.

Laiško gavėja puikiai suprato, kad tas 
laiškas motinai yra NKVD padiktuotas. Jie 
(sakė motinai surinkti visų jos pabėgusių 
vaikų adresus ir po to su jais neturėti jo
kių reikalų. Koks likimas tos motinos lau
kia, nei pati gavėja negali atspėti, tačiau ji 
pati suprato negerai padariusi, rašydama 
savo motinai ( Lietuvą laiškų. Stb.

Skina kelią lietuviškai dainai
Iš tremties atvykęs lietuvis Variakojis 

suorganizavo vyrų oktetą, kuris suskubo 
daugelyje progų kuo gražiausiai užsireko
menduoti. Ypač jo oktetas per keletą sek
madienių puikiai pasirodė Toronto lietuvių 
bažnyčioje. (Nepriklausoma Lietuva).

L. T. Meno Ansamblio „ČIURLIONIS” 
L. T. Meno Ansamblio 

„ČIURLIONIS” 
sąstatui papildyti

reikalingi
su gerais balsais dainininkai-ės ir 

tautinių šokių šokėjal-os.
Kreiptis | Ansamblio Vadovą 

(14b) Dettingen b/Urach, 
Kbnigshdhą” „Čiurlionis”

Pasipiktinimas partijomis
Mūsų tremties visuomenėje, o kartais ir spaudoje vis pasitaiko piktų žodžių, 

pasakomų apie partijas. Greta to mes ylsi sakomės esą demokratai ir savo išlais
vintoje tėvynėje norj gyventi demokratiniais pagrindais. O kaip žinome, demokra
tinė santvarka be partijų neįmanoma. Demokratinėje santvarkoje yra būtina pozi
cija ir opozicija, kurių pirmoji kraštą valdo, o antroji budriai seka valdančiuo
sius, kritikuodama ir nurodinėdama klaidas, tad — demokratiniam krašto valdymui 
būtiniausias minimumas yra dvi partijos.

Išeina visiškas kalambūras: demokratai šiaušiasi prieš partijas, nors jos ir yra 
demokratinio valdymosi priemonė. (Tiesa, prieš partijas šiaušiasi ir tie, kurie ne
nori demokratiškai valdytis, bet jie ant pirštų suskaitomi ir didesnio svorio visuo
menėje neturi). Kaip tokį partijomis pasipiktinimo reiškinį išaiškinti?

Kai kas mėgina teigti, jog mūsų praeities auklėjimas yra buvęs antipartinis, 
tai dabar atsirūgstančios to auklėjimo pasekmės. Kažin ar taip yra ...? Pir
miausia, antipartinio auklėjimo periodas buvo, palyginti, toks trumpas, kad | 
barzdotuosius mūsų veikėjus lemiamos įtakos padaryti negalėjo. O antra, mūsų 
jaunimas suspėjo taip gerai pažinti visok| totalizmą, kad apie tokios santvarkos 
adoraciją negali būti nė kalbos.

Tai kur čia šuva pakastas? Iš kur tas' bodėjimasis partijomis? Ir ateina pa
prasta, bet natūrali mintis: ar nereikia to bodėjimosi priežasčių ieškoji pačiose 
partijose? Gal, Irtais, piktinamasi partijomis ne iš ęsmės, o tik dėl to, kad ios 
partijos neatitinka gyvenimiškosios tikrovės. Gal partijos, kartais, yra susirgusios 
anachronizmu, nuo kurio galima atrasti vaistas, ir viskas būtų gerai? Gal mūsų 
partijų veiklos metodai tokie, kad padoresniam žmogui norisi ko toliausiai bėgti 
nuo tokių partiečių?

Kalbėti galime tik apie mūsų politines partijas tremtyje, turinčias, tiesa, savo 
geneologinę šaknj praeities Lietuvoje. Taip pat, kalbėdami apie partijas, turime 
galvoti apie mūsų tremties politinius veiksnius, kurie ir yra sudaryti partiniais 
pagrindais. Vadinasi, jeigu atsiranda balsų prieš partijas, tuom pačiu jie būna 
nukreipti ir prieš mūsų politinius veiksnius; arba; jeigu mūsų partijos yra ser
gančios kuriomis nors ligomis, tai tomis pat ligomis serga ir tų partijų sudaryti 
organai

Didžioji mūsų politinio gyvenimo liga yra partijų skaič’us; ramaus žemės ūkio 
krašto gyventojai, neturį labai didelių socialinių ar ekonominių niuansų, atgaivino 
tremtyje net dešimt) (vairiais laikais gyvavusių partijų ar partijėlių ir nešiojasi sn 
jomis, lyg katinas su pūsle, ne) nepasidomėję, ar tos partijos turi bent vieną ša
lininką, tremties masėse, nekalbant jau apie jų, kad ir prislėgtą, egzistavimą 

krašte. . *
Imkime kad ir krikščionių demokratų srovę. Tos srovės veikėjai prikėlė iš 

numirusių net penkias partijas ir tariasi, kad kiekvienas tokios partijos atstovas 
gali kalbėti, jei ne visos. tautos, tai jau didelės jos dalies vardu. Tuo tarpu kai 
kurios tų partijų tokios skaitlingos, kad kartais tas pats žmogus vienoje iš jų eina 
pirmininko, kitoje — vicepirmininko, o trėčioje sekretoriaus pareigas.

Kad kuri nors kita mūsų politinė srovė tremtyje turėtų panašų skaičių savo 
padalinių, girdėti neteko. Tai ir kyla klausimas: kuriems galams tokia dideli arit
metika? Juk, susiskaldžius | grupeles bei grupelytes, ir darbas sunkesnis ir sugy
venimas painesnis. Krašto laisvinimo kova reikalinga labai didelio sutarimo ir vie
nybės, kurią, | tiek daug grupelių susiskaldžius, tikrai sunku pasiekti. Ir natūralu, 
kad masės, patyrusios apie tų grupelių nesutarimus, ima burnoti prieš partijas ap
lamai, nes mūsų masėms pirmiausiai rupi mūsų tėvynės išlaisvinimas, o ne parti
nės ambicijos ar kurios nors grupės ar grupelės svoris ir reikšmė. '

Antra labai svarbi partijų nepopuliarumo priežastis yra jų tarpusaVio kovos 
metodai. Kad partijos siekia populiarumo ir nori turėti didesnio svorio visuome
nėje, suprantamas ir natūralus daiktas. Bet kaip jos to populiarumo siekia — kitas 
klausimas. Juk tokie straipsniai, kaip „žiburių” 40 nr. tilpęs „Kas nuodija mūsų 
santykius”, savo stiliumi ir forma nedaro garbės nei mūsų partia-'ams susigrupa- 
vimams, nei tai srovei ar partijai, kurią straipsnio autorius atstovauja, nei mūsų 
sunkiai besiverčiančiai laikraštijai, nei mūsų žurnalistų Sąjungai, kurios nariu yra, 
rodos, ir „žiburių” redaktorius.

Mūsų tremties visuomenė, pasirodo, seniai yra nucikračiusj pairtinio ana
chronizmo — „bačkinių” metodų, vartotų vos pradedant mūsų demokratini gyve
nimą kurti, o mūsų kai kurios partijos priešingai — tais „bačkiniais” metodais 
tebeoperuoja, nes nieko naujo neišmoko ar nenorėjo išmokti. Labai gaila, bet 
darosi suprantama, kad ne vienas ir tikras demokratas, stebėdamas tok| afžaga- 
reivišką „partini” veikimą, ne kartą pasisako prieš' mūsų partijas ir nori nuo jų 
stovėti ko toliausiai. M. MAŽUKNA.

POPIEŽIAUS DELEGATAS BRITŲ 
ZONOJE

Popiežiaus tautinis delegatas latviams ir 
estams prof. dr. P. Lavrinovičs aplankė bri
tų zoną susipažinti su latvių katalikų para
pijų padėtinu ir aptarti einamuosius trem
tinių gyvenimo ir bažnyčios klausimus. De
legatas aplankė taip pat Goettingeno ir 
Pinnebergo studentus. Jo apsilankymo me
tu Pinneberge įvyko latvių katalikų para
pijų klebonų ir visuomenės veikėjų konfe
rencija. LLVSB

t
SKELBIMAS NR. 51

Iš JAV ir kitur yra paieškomi šiame skel
bime išvardinti asmenys. Ieškomieji arba 
jų likimą žinantieji prašomi atsiliepti C/ 
Kartotekon per vietos LTB komitetus, kartu 
nurodant skelbimo eilės Nr. ir įdedant rei
kiamą kiekj pašto ženklų atsakymui apmo
kėti.
738. Dr. Juškys iš Kauno; Pivonas Jonas 

ir jo žmona Stefanija Odiniec.
739. Mrs Peter Juskis, 223 Clark Place, 

Elizabeth, N. Jersey/USA — prašo at
siliepti savo motiną Mortą Nasutavi- 
čienę, gyvenusią Semeliškėse.

740. Mrs. Lorainne Kosnoska, 6012 So. 
Kostner Ave., Chicago 29,. Ill./USA— 
prašo atsiliejjti: Anna ir Petronella 
Arlauskas iš Raseinių, Liudviką Stuš- 
ką iš Bakučių, Petrą Valinčių iš An- 
tvingių.

741. Pranė Krukonienė (Frances Krukonis) 
arba jos giminės — prašomi skubiai 
kreiptis į LG Konsulatą, New Yorke, 
jos mirusio brolio Joseph Oedraytis 
(Juoze Gedraičio-Giedraičio) paliki
mo bylos Nr. 14547/10—A reikalu.

742. Užklydęs laiškas Teresei J. Mardo- 
saitei nuo International Institute.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

IEŠKOJIMAS
Giminės Amerikoje ieško Prano Saka

lausko (Sakalo), žmonos Onos ir dukterų 
Albinos, Martynos ir Onos iš Kirkilų km., 
Kidulių valsč.. Sakių apskr. Žinantieji apie 
jų likimą prašomi pranešti O. Mekšraitytei, 
(16) Kassel, Mattenberg, Eisenhower 16.

LATVIŲ MENININKAI AUSTRALIJOJE
Iš Australijos gauta žinių, kad Esslinge- 

no latvių teatro artistas O. Belte jau dirba 
miško darbuose, o jo žmona — ligoninėje. 
Artistas V. Leists gavęs darbą Melburno 
plytinėse. Taip pat plytų fabrike dirba ba
leto solistas A. Fiblgs, o balerina A. 
Ezergaile — slaugytoja bepročių namuose. 
Abi baleto žvaigždės laukia progos supa
žindinti melburniečius su savo menu. LLVSB
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